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1.

HELYZETELEMZÉS

1.1.

Az intézmény adatai

Az intézmény neve: ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
Székhelye:

3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.

Tel.: 37/ 342-844, 37/ 342-986
Telephelyei: Kollégium:
3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.
Tel.: 37/ 342-676
Tanműhely:
3009 Kerekharaszt, Vadvirág u. 1.
Tel.: 37/ 341-832
Tanműhely:
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8/b.
Tel.: 37/341-446
Típusa:

köznevelési intézmény – szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium

Működési területe: Heves megye, valamint Hatvan város vonzáskörzetében Pest, Nógrád és
Jász-Nagykun-Szolnok megye
OM azonosítója:

203035

Alapító neve: Hatvan Községi Elöljáróság alapította
Alapítás éve: 1890-ben
Az intézmény tevékenységi köre:
Alaptevékenység:
8531 Általános középfokú oktatás
853121
Nappali rendszerű szakgimnáziumi oktatás (9-12/14. évfolyam)

A tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó, rendszeres neveléséveloktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő
felkészítése.
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853122
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/14.
évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek szakközépiskolai oktatásával összefüggő
speciális eszközök, foglalkozások (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász).
2011. szeptember 1-től:
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.
853124
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/14. évfolyam)
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához,
a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget megalapozó, középfokú
rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok
meg-kezdésére történő felkészítés.
853131
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-11. évfolyam)
A szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, középiskola
utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem kötött szakképesítés
megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelés, oktatás.
853132
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-11. évfolyam)
Kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatásával összefüggő speciális
eszkö-zök, foglalkozások (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász).
2011. szeptember 1-től:
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.
853200 Szakmai középfokú oktatás
853211
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
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A köznevelési törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési
program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások)
végzett nevelés, oktatás.
853214
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
A felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához
igazodó szakmai elméleti oktatás.
853221
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a
szakképzési évfolyamokon
A köznevelési törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a
kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati
oktatás.
853224
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
A felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához
igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatás.
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559011
Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi szálláshely
szolgáltatása.
8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás
855921
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése.
855922
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátása.
2011. július 1-től 2011. augusztus 31-ig:
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza6

vezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő tanulókat.
2011. szeptember 1-től:
Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.
855931
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
Az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos
bevételek és kiadások, amelyek nem tartoznak a 851-854 álágazatokba, nem adnak
hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, illetve
általános képzésnek minősülnek.
855932
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
Az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételek és kiadások, amelyek nem tartoznak a
851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési
törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek.
855937
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás
A máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatás.
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
856011
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása
A pedagógiai szakszolgálat - kivéve a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztő
iskolai oktatás és a fejlesztő felkészítés feladatainak – ellátása.
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységek.
9312 Sporttevékenység és támogatása
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
A gyermek- és ifjúsági korosztály (alapfokú, középfokú oktatási intézmények tanulói, felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) számára szervezett, a tanórán kívüli sportfoglalkozás.
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5629 Egyéb vendéglátás
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
A közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkeztetés.
562914
Tanulók kollégiumi étkeztetése
A közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított
étkeztetés.
562917
Munkahelyi étkeztetés
A munkáltató által a dolgozók részére a munkahelyükön biztosított étkeztetés.
559099
Egyéb, máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
Jellemzően a munkás-, nővér- és orvos szállások, illetve a költségvetési szerv dolgozói,
hivata-los vendégei által igénybe vehető, állandó és átmeneti jelleggel fenntartott
szálláshelyek.
561000
Éttermi, mozgó vendéglátás
562920
Egyéb vendéglátás
A máshova nem sorolható, egyéb vendéglátás.
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi
igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-juttatás,
vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében kiemelten a
helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok
nyilvántartása.
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző
formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes
katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással,
8

a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés,
restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopás és
tűzkár elleni védelem esz-közei) telepítése és működtetése.
910123
Könyvtári szolgáltatások
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása,
helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással
(a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár
és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), a
megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi könyvtárak által
nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az önkormányzat nem
tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével (pl.
kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés, vetélkedő, író-olvasó
találkozó, PR- és marketing-tevékenység, kiadványok megjelentetése stb.) összefüggő
szolgáltatás.
931903
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás – szabadidős sportolás szervezése,
sportesemények lebonyolítása
A máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatások.
932918
Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás
1.2.

Az iskola rövid története

Az iskola alapítási éve: 1890. Ez az iskolatípus, illetve képzés hazánkban 1872-ben indult. Az
iskolának sem saját épülete, sem főhivatású tanára nem volt. Rendszerint abban az épületben
kapott helyet, ahol az órát adó tanár dolgozott (polgári fiúiskola, elemi iskola).
A tanonc (inas) iskolák látogatása 1884-től már kötelező volt. Hatvanban 1888-ban jelölt ki az
elöljáróság két tanítót a tanoncok oktatására. A heti 7 órás elméleti képzés és a vasárnapi 3
órás rajzoktatás az esti és délutáni órákban folyt.
1906-ban már 106 tanuló iratkozott be. A város képviselőtestülete 1936-ban „véghatározatként” leszögezte az iparostanonc iskola önállósítását.
1941-ben az első igazgató Ring Kálmán lett, az iskola neve: Hatvan Községi Iparostanonc
Iskola. Ekkor négy évfolyamban 154 tanulót (22 leány) oktattak 26-féle szakmára. A diákok
hetenként két alkalommal jártak iskolába, azonkívül mindennap dolgoztak, még a tanítási napok délelőttjein és az iskolai szünetekben is.
Minden osztálynak egy közös tankönyve volt. A tanítás 1945 végéig az I. sz. Általános Iskolában, majd a Csaba utcában, illetve a Zagyva-partnál lévő régi mozi épületében folyt.
Saját épülete 1946-ban lett az intézetnek, a volt leventeotthont kapta meg, melynek mindössze
két tanterme volt.
9

Az iskola irányítását 1950-ben a Munkaerő-tartalékok Hivatala (MTH) vette
át, neve pedig: MTH 213. sz. Iparitanuló Iskola, Hatvan.
1973-tól a tanítás már egy új, modern iskolaépületben történt, amely fokozatosan nyerte el
mai formáját. Az évek alatt egy új épületszárnnyal, majd egy 100 fős kollégiummal, valamint
egy nagy rendezvények megtartására is alkalmas, 300 fős befogadóképességű aulával bővült.
Ekkor helyezték el Damjanich János mellszobrát az aula előtt.
Az országban az elsők között itt indult olyan érettségit adó képzés, amelyre szakmunkásbizonyítvány birtokában – életkortól függetlenül – bárki jelentkezhetett. A DISZI-ben Magyarországon elsőként indult kísérleti jellegű 9-10. osztályos képzés, és az intézet tantestülete
dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás.
A rendszerváltás az intézmény életében óriási változásokat hozott. Az ezredforduló előtt,
1998-ban indult meg a világbanki tanterv alapján működő informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. A Hatvan térségében történt ipari szerkezetváltás pedig olyan új, korszerű,
high-tech szakmai képzéseket indukált, amelyekre méltán lehet büszke az intézmény.
Megkez-dődött a mechatronikai technikus és a – termelési és logisztikai szakirányban
működő – gép-ipari mérnökasszisztens képzés. Ez utóbbit a Miskolci Egyetem akkreditálta, és
helyezte ki a DISZI-be.
1.3.

Az intézmény alaptevékenységéhez rendelkezésre álló egységek

Osztályterem: 43
Szaktantermek:

8

Kollégiumi hálószoba:

25

Tanári munkaszoba, szertár: 18
Tornaterem: 1
Sportpálya:

1

Iskolai tanműhelyi képzési helyek:
Kerekharaszt, Vadvirág u. 1.
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 8/b.
1.4.

Az intézet jelenlegi képzési profilja

Az ESZC Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma képzési
rendszere a munkaerő-piaci igényekhez igazodva az elmúlt években jelentősen átalakult.
Az intézmény sajátossága, hogy az ide jelentkezők számára biztosított a pályakorrekció, és a
másodszakma megszerzése is. (Az átjárhatóságról bővebben az iskolatípusoknál.) Mindehhez
tárgyi feltételeink adottak: multimédiás prezentációs táblákkal és projektorokkal ellátott
számítástechnikai szaktantermek, nyelvi labor, elektropneumatikai szaktanterem, saját
multimédiás szaktermek, jól felszerelt tanműhelyek, iskolai könyvtár stb.
AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI SZERKEZETE
10

SZAKGIMNÁZIUM
Egyedi kódszám
01

Megnevezés Tervezett létszám

Autóelektronikai műszerész 23 fő

Az autóelektronikai műszerész fő tevékenysége a gépjárművek elektromos berendezéseinek
és az elektromos vezetékrendszerek működésének felülvizsgálata, szükség esetén ezek
javítása, szerelése. További feladata az autómotor gyújtóberendezésének mérése, javítása. A
gyáriparban tevékenykedők az autóelektronikai berendezések gyártását, összeszerelését,
illetve a berendezések paramétereinek mérését, kalibrálását végzik.
Egyedi kódszám
02

Autószerelő

Megnevezés Tervezett létszám
23 fő

A gépkocsik rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító gépjárműfenntartó
tevékenységéhez kapcsolódva végzi a gépkocsinak valamennyi gépészeti egységére
vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és
felújítási műveleteit.
Egyedi kódszám
03

Megnevezés Tervezett létszám

Logisztikai ügyintéző 23 fő

A logisztikai ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a
logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása. Az áru beszerzésével,
raktározásával, a vállalaton belüli mozgatásával és a késztermék értékesítésével kapcsolatos
adminisztratív és szervező tevékenységet folytat. Munkája során kapcsolatot tart az
ügyfelekkel, tanult idegen nyelvi ismereteit alkalmazza.
Egyedi kódszám
04

Megnevezés Tervezett létszám

Mechatronikai technikus

23 fő

A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek,
berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja. Ennek során mechanikus és
elektromos egységeket állít be, karbantart és javít. Munkájához számítástechnikai ismereteket
használ.CNC és PLC vezérlések beállítását és javítását is képes elvégezni. A nagyüzemek
termelő gépsorainak működtetése a mechatronikai technikusok nélkül elképzelhetetlen.
Egyedi kódszám
05

Megnevezés Tervezett létszám

Műszaki informatikus 23 fő

A műszaki informatikus a számítógépek üzemeltetésén, javításán és karbantartásán kívül
számítógépes hálózatok, rendszerek kiépítését és üzemeltetését képes végrehajtani.
Programozási ismereteket, szoftver és hardvereszközök kezelését egyaránt elsajátítja. A
gyártási és nyilvántartási programok kezeléséhez elengedhetetlen ismereteket szerez ebben a
képzésben.
A szakközépiskolában a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás is folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. A 12. évfolyam végén érettségi
vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv
11

tantárgyakból, valamint szakmai érettségi vizsgatárgyból, ami magasabb
követelmények szerint teljesített vizsgatárgynak minősül.
Ezután felsőoktatási intézményben folytathatják tanulmányaikat vagy a 13. évfolyamon 1 év
alatt az adott szakképesítést megszerezhetik.
Választható idegen nyelv: angol, német.
Felvételi vizsgát az iskola nem tart, a felvétel tanulmányi eredmény alapján történik. A
jelentkezési lapon fel kell tüntetni az általános iskola 5., 6., 7. osztály tanév végi, és a 8.
osztály félévi osztályzatait. Hangsúlyozottan figyelembe vesszük a magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, és idegen nyelvi jegyeket.
SZAKKÉPZÉS SZAKKÖZÉPISKOLA
GÉPÉSZET
Egyedi kódszám

OKJ szám

11

Díszműkovács15 fő

34 211 01

Megnevezés Felvehető létszám

Fő feladata kovácsoltvas szerkezetek, kapuk, rácsok, dísztárgyak készítése. Az új szerkezetek
építése mellett régi vastárgyak rekonstrukciós munkáinak elvégzését is elsajátítja.
Egyedi kódszám

OKJ szám

12

Épület-és szerkezetlakatos

34 582 03

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és
tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak
összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. A tervező által a rajzon megálmodott
szerkezetet, épületet e szakma képviselői valósítják meg. Munkájuk során alapos hegesztői
ismeretekre is szert tesznek.
Egyedi kódszám

OKJ szám

13

Gépi forgácsoló

34 521 03

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

A tervező által elkészített dokumentáció alapján elsősorban a gépiparban gyártott
alkatrészeket állít elő. Munkája során a hagyományos forgácsoló gépek használatán kívül
elsajátítja a korszerű CNC vezérlésű szerszámgépek kezelését. A gépi forgácsoló feladata
fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és
egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek,
részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz,
műhelyrajz alapján.
Egyedi kódszám

OKJ szám

14

Gyártósori gépbeállító

34 521 05

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

A gyártósori gépbeállító automatikus vezérlésű pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű
alkatrészgyártó és összeszerelő célgépeket működtet, karbantart és beállít. Szerszámokat
cserél, kisebb hibákat javít.
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám
12

15

34 521 06

Hegesztő

15 fő

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágásra
vagy egybeolvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével. A hegesztők munkájára a
legtöbb szerkezet, gép, jármű előállításához szükség van. Különösen azok számára alkalmas
szakma, akiknek az „alkotás” fontos.
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám

16

Ipari gépész

15 fő

34 521 04

Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása,
üzemszerű működésük biztosítása, e tevékenységekkel összefüggésben alkatrész-felújítási,
szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése. Ebben a
szakmában elsősorban azok találják meg számításukat, akiket érdekel a gépek szerkezete,
működése és szeretnek jó értelemben véve „barkácsolni”.
Egyedi kódszám

OKJ szám

17

Karosszérialakatos

34 526 06

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

A gépkocsik sérült karosszéria és alvázelemeinek javítását végzi. A szakma elsajátítása során
a gépjármű szerkezetével összefüggő ismereteket, hegesztési és alakítási ismereteket szerez.
Egyedi kódszám

OKJ szám

18

Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

34 582 09

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelőberendezést,
gázberendezést beszerel, időszakos ellenőrzést végez.
Egyedi kódszám

OKJ szám

19

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

34 582 12

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

A szakma képviselői a tervek alapján építik ki a víz- csatorna- és közműrendszereket.
Az összeszerelt csőrendszerekbe szerelvényeket, mérőket építenek be. Felújítják, javítják és
karbantartják a meglévő hálózatokat. Nyomáspróbát végeznek és feltöltik, nyomás alá
helyezik a rendszereket. Tervek szerint elő- és beszabályozzák a hálózatokat, szerelvényeket,
közreműködnek a hidraulikai beszabályozásokban. A meglévő hálózatokat, rendszereket
felülvizsgálják, feltárják a hibáikat és megjavítják. Közműhálózatot építenek ki, azokra
rákötéseket készítenek, fogyasztásmérőket építenek be. A szakma tanulása során vállalkozási
ismereteket is elsajátítanak.
ELEKTRONIKA-ELEKTROTECHNIKA
Egyedi kódszám

OKJ szám

21

Elektromos gép- és készülékszerelő 15 fő

34 522 02

Megnevezés Felvehető létszám

Az elektromos gép- és készülékszerelő az épület- és ipari villamos berendezések, villamos
gépek ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi. Az elektromos berendezések
növekedő száma és sokfélesége növeli a szakma jelentőségét.

13

Egyedi kódszám
22

34 582 05

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

15 fő

Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban. Munkája
nélkülözhetetlen az ipari üzemek klímaberendezéseinek létesítése, javítása és karbantartása
területén. A szélsőséges időjárás és a hőszigetelt épületek egyre nagyobb száma szükségessé
teszi a szellőzőrendszerek kiépítését. Ez a szakma iránt új keresletet hoz létre.
Egyedi kódszám

OKJ szám

23

Számítógép-szerelő, karbantartó

34 523 02

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

Számítógép-alkatrészekből PC-t szerel össze, karbantartja és javítja azokat. Szoftvereket
telepít a gépekre. Számítástechnikai berendezéseket telepít, karbantart és javít.
Egyedi kódszám

OKJ szám

24

Villanyszerelő 15 fő

34 522 04

Megnevezés Felvehető létszám

Munkája során az épületek és létesítmények ellátását biztosító villamos hálózatok kiépítését
végzi. A rendszerek létrehozása közben elektromos fogyasztókat, gépeket és műszereket
szerel be. Érintésvédelmet épít ki. Gondoskodik a tűz- és villámvédelemről.
ÉPÍTÉSZET
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám

31

Asztalos

15 fő

34 522 02

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és
felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti
munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és
anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a
befejező feladatok elvégzéséig terjed.
Egyedi kódszám

OKJ szám

32

Festő, mázoló, tapétázó

34 582 04

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

A festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, a felület előkészítéseelőkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák
végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a
biztonsági előírások szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül
részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.
Egyedi kódszám

OKJ szám

33

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

34 582 07

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

Az épületek külső és belső tereinek természetes- és műkőből, valamint gipszből történő
felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit
megtervezi, kivitelezi és elhelyezi.
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám
14

34

34 582 08

Kőműves és hidegburkoló

15 fő

A kőműves és hidegburkoló feladata épületek és épületrészek létesítése, javítása,
karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása.
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám

35

Szárazépítő

15 fő

34 582 10

A szárazépítés olyan építési módszer, amelyben a kivitelezés helyszínére szállított elemekből
szerelik össze az épületszerkezeteket. A szárazépítő feladata, hogy a teherhordó szerkezetek
által körülhatárolt teret a szerelt szerkezetekkel kisebbekre (szobákra, termekre) ossza, azaz
belső falakat, előtétfalakat, falburkolatokat építsen, elkészítse az álmennyezetet, az álpadlót,
szükség esetén a szárazvakolatot. A szakember a szárazépítés eszközeivel eltakarja a látni
nem kívánt gépészeti és egyéb épületszerkezeti elemeket, esetenként bútort, polcokat is készít.
KÖNNYŰIPAR
Egyedi kódszám

OKJ szám

41

Fehérnemű készítő és kötöttáru-összeállító 15 fő

34 542 03

Megnevezés Felvehető létszám

A fehérnemű-készítő és kötöttáru-összeállító feladata: kötött-hurkolt technológiával készült
kelméből alsó- és felsőruházat készítése minden korosztály számára.
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám

42

Férfiszabó

15 fő

34 542 04

A férfiszabó feladata műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes férfiruházati
termékek gyártása, egyéb termékek, ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati
termékek átalakítása, javítása.
Egyedi kódszám

OKJ szám

Megnevezés Felvehető létszám

43

Női szabó

15 fő

34 542 06

A női szabó feladata műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékek
gyártása, egyéb termékek, ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek
átalakítása, javítása.
KERESKEDELEM-MARKETING-VENDÉGLÁTÁS
Egyedi kódszám

OKJ szám

51

Eladó 15 fő

34 341 01

Megnevezés Felvehető létszám

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő
előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
Egyedi kódszám

OKJ szám

52

Pék

34 541 04

Megnevezés Felvehető létszám

15 fő

15

A pék szakmunkás olyan munkaterületen dolgozik, ahol emberi fogyasztás
céljára sütőipari termékeket állítanak elő. Tevékenységével biztosítania kell az élelmiszerek
előállításával szembeni mennyiségi, minőségi, higiéniai követelmények és szabványelőírások
betartását.
Egyedi kódszám

OKJ szám

53

Vendéglátó eladó

34 811 05

Megnevezés Felvehető létszám
15 fő

A vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyorsétkezdék,
hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket,
hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre. Feladata
továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc–és pultrendszereket
rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények,
fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez.
A szakmai képzés 3 éves. A tanulók az elméleti és gyakorlati oktatás mellett közismereti
tantárgyakat is tanulnak. A 3. év végén szakmai vizsgát tesznek. A vizsga után lehetőségük
van 2 év alatt az érettségi megszerzésére, vagy más szakmák elsajátítására.
A szakképzés feltételei:
–

8. osztály elvégzése

–

egészségügyi alkalmasság

Felvételi vizsgát az iskola nem tart, a felvétel tanulmányi eredmény alapján történik. A
jelentkezési lapon fel kell tüntetni az általános iskola 5., 6., 7. osztály tanév végi, és a 8.
osztály félévi osztályzatait. Hangsúlyozottan figyelembe vesszük a magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika, és idegen nyelvi jegyeket.
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS
Felvételi vizsga nincs, jelentkezési lap az iskola titkárságán kérhető vagy az internetről
letölthető.

Képzési idő
52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész
51 525 01 1000 00 00 Autószerelő

2 év

2 év

54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus 2 év
54 345 02 0000 00 00 Logisztikai ügyintéző 2 év
Átjárhatóság
Az iskola - pedagógiai elvei alapján - nagy gondot fordít arra, hogy minden diák szakmával,
képesítéssel felvértezve hagyja el az iskolát. Lehetőséget biztosítunk a szakmaváltásra, és a
szakközépiskolai osztályból szakképzési osztályban, és - egyedi elbírálás alapján szakképzési osztályból szakközépiskolai osztályban történő tanulmányok folytatására.
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A szakma megszerzését követően érettségi megszerzésére is lehetőség van,
nappali rendszerű képzésben.
SZAKMÁVAL RENDELKEZŐK KÉTÉVES SZAKGIMNÁZIUMA
A képzés szervezeti kerete: 2 évfolyamos, középiskolai képzés, előképzettséget beszámítunk.
A képzés munkarendje: nappali munkarend szerinti oktatás.
A tanulók felvétele: a nappali munkarend szerinti oktatásra felvehető, aki
- eredményesen elvégzett valamely középiskolában 9.-10. évfolyamot, és szakképzésben
(szakmunkásképző iskolában) szakmát szerzett,
- a jelentkezés évében - augusztus 31-ig - még nem tölti be 20. életévét.
Felvételi vizsgát az iskola nem tart. A jelentkezések számának függvényében a felvétel
tanulmányi eredmény alapján történik. Jelentkezési lapot az iskola titkárságán lehet kérni.
Választható idegen nyelv –ajelentkezők számától függően – angol, német.
A nappali munkarend szerinti oktatásban résztvevők kollégiumi elhelyezést kérhetnek!
1.5.

Az iskola személyi feltételei

Iskolánknak a személyi feltételek vonatkozásában a törvényi előírások szerint egyszerre
kellett a képesítési követelményeknek, és a különböző létszámi előírásoknak megfelelnie.
Egyrészt meghatározott, hogy a különböző pedagógus munkakörökben milyen szintű
képesítés szükséges, másrészt befolyásoló tényezőnek tekintendő az egyes osztályok,
csoportok beiskolázási létszáma.
További befolyásoló tényezők: tartós időszakos betegségek, gyesen lévők, illetve a
továbbtanulók hiányzása. Egyes tárgyak tanításához óraadókat alkalmazunk.

1.6.

Az iskola objektív adottságai

Tantermeink:
Osztályterem, átlagos osztálylétszámot befogadó, csoportbontásra alkalmas:

43 terem

Szaktantermeink:
Számítástechnika

6 terem

Nyelvi laboratórium 1 terem
Pneumatikai mérésre is alkalmas mechatronikai
1.7.

1 terem

Az iskola tárgyi feltételei

A tárgyi feltételek vonatkozásában az iskoláknak két területre kell figyelnie: az elméleti
képzésre és a gyakorlati oktatásra.
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A tantermek felszereltsége, az iskola szemléltető eszközökkel történő
ellátottsága jónak mondható. A kerettanterv alapján készített helyi tanterv bevezetése nem
igényel jelentős fej-lesztést intézetünkben. A minimális ráfordítások egyéb forrásokból (pl.
pályázatok) biztosítha-tók. Az Ifjúsági Szakképzés Világbanki Projekt a közismereti tárgyak
fejlesztése terén jelentős pozitív elmozdulást hozott. A Heves Megyei Közoktatási
Közalapítvány Pályázati rendszere lehetővé tette a törvényi változásokhoz igazított
fejlesztéseket, és támogatásuknak köszönhe-tően nem csak a szakközépiskolai, hanem a
szakmacsoportos 9-10 osztályok biztos szemlélte-tőanyag bázisa is megteremtődött, amely a
folyamatos korszerűsödés és a természetes amorti-záció miatt természetesen további
beszerzéseket igényel. Szintén a Heves Megyei Közoktatási Közalapítványnak köszönhető,
hogy több pályázati lépcsőben megvalósult a szakkollégiumi rendszer, és iskolánk
kollégiuma, informatikai szakkollégiummá vált. A Munkaerőpiac Képzési Alaprészének
decentralizált forrásai, ugyancsak pályázati formában, támogatást biztosítottak a high-tech
szakmák tárgyi képzési feltételeinek, és lehetővé tették a legkorszerűbb informatikai eszközök
beszerzését. Hosszútávon azonban gondot jelenthet, hogy az eszközbeszerzésre kiírt pályázati
források beszűkülni látszanak, márpedig a meglévő csúcstechnológia folyamatos fej-lesztés
nélkül nem töltheti be szerepét.
A szakképzés az iskolai oktatás azon speciális területe, ahol a tárgyi feltételek fejlesztése
össz-hangban kell, hogy álljon a termelési technika fejlődésével. A korszerű tárgyi eszközök
döntő módon meghatározzák a képzés tartalmát és színvonalát, még akkor is, ha a tanárok
megfelelő felkészültséggel rendelkeznek. Különösen a gyakorlati oktatás eszközigényes. A
megyei tele-pülésfejlesztési koncepcióhoz és a régió munkaerő-piaci igényeihez igazodó,
korszerű képzési profil eszközszükségletét a jelenlegi anyagi viszonyok között csak nagy
odafigyelés és szerve-zés árán tudjuk biztosítani.
1.8.

Az iskola hagyományrendszere

Damjanich Jánosnak, az 1848/49-es szabadságharc tábornokának és vér-tanújának nevét
1975-től viseli Hatvan város legnagyobb szakképzési intézménye. Az iniciálé, a D betű
egyben az iskola emblémája.
A függőleges fekete I betűn „S” formában tekergő vonalak felmenő iskolarendszerünket, az
átjárhatóságot, illetve az egymás mellett működő iskolatípusokat jelképezik; a könyv, az
emberi műveltség és kultúra egyik legősibb eszközeként jelenik meg.
A könyv lapjainak ívelt vonalában pedig egy stilizált Z betű látható. Így rejtették el az iskola
emblémájában a diákok között oly kedvelt és immár közismert DISZI rövidítést.
Diákjaink a DISZI emblémájával ellátott nyakkendőt, illetve sálat viselnek az iskolai ünnepi
rendezvényeken. Testnevelés órán minden tanuló emblémával ellátott pólót visel. Az iniciálé
az iskola minden fontos reklám- és szóróanyagában logóként jelen van.
Társadalmi, nemzeti ünnepek vonatkozásában a hivatalosan meghatározott ünnepségeken túl:
október 6-án az iskolánk névadójára, Damjanich Jánosra kiemelten emlékezünk, és minden
évben megkoszorúzzuk a főbejáratnál található emléktábláját, illetve az aula előtt felállított
mellszobrát.
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Hagyomány, hogy a dicsőséges tavaszi hadjárat első győztes ütközetének
tiszteletére, a hatva-ni csata emlékére, 1998-tól évrőlévre„Jöjj el, szabadság!”címmel
szavalóversenyt rendezünk középiskolások számára, három kategóriában: szakközépiskola,
gimnáziumés szakiskola.
1998-ban a nevelőtestület szigorúan sorszámozott úgynevezett aranyoklevelet alapított, amelyet a végzősök közül azok a diákok kaphatnak meg, akik jelentősen hozzájárultak iskolánk
hírnevének öregbítéséhez, pl. országos versenyek 1–10. helyezettjei, vagy több megyei
területi versenyt nyertek. Az aranyoklevél odaítéléséről részletes indoklás mellett a
nevelőtestület dönt.
Iskolai hivatalos ünnepek:
ballagás, tanévzáró ünnepség,
megemlékezés a nemzeti ünnepekről,
szalagavató.
Tanórán kívüli iskolai diákélet hagyományos eseménye:
suli-karácsony,
versmondó verseny,
sportnapok.
Jutalmazási és elmarasztalási tradíciók
Arra kell törekednünk, hogy a kiemelkedően végzett munka elismerése megfelelő szinten történjen (jutalmazások, kitüntetések odaítélése stb.).
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját – képességeihez mérten – kiemelten végzi, illetve példás szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve
jutalmazza.
Jutalmazza továbbá a városi, megyei szintű versenyek 1–3. helyezettjeit, az országos
versenyek résztvevőit. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan
egységes helytállást tanúsító tanulóközösséget, csoportos jutalomban lehet részesíteni.
A jutalmazási formák
Az intézményben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
•

igazgatói

•

osztályfőnöki

•

szaktanári

•

gyakorlati oktatásvezetői

•

tanműhelyvezetői

•

szakoktatói

•

kollégiumi vezetői
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•
•

kollégiumi nevelői

DÖK – tanulóközösségi

Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók a tanév végén könyvvel, emlékplakettel és
oklevéllel jutalmazhatók, melynek odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség
véleményének meghallgatása után az osztályfőnök dönt.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró
ünnepségen veszi át.
Adható iskolai kitüntetések
Kiemelkedő tanulmányi eredményért
Azok a diákok kapják, akik az adott tanévben tanulmányi eredménye 4,7 feletti. (pl.: jelvény)
Az év sportolója
Az a tanuló kaphatja, aki a tanév során a legkiemelkedőbb sporteredményt érte el. A
kitüntetésre a testnevelő tanárok tesznek javaslatot. A díj odaítéléséről az iskola vezetés dönt
a DÖK egyetértésével.
Aranyoklevél
Szigorúan sorszámozott, keretezett oklevél, a ballagási ünnepségeken kerülhet kiadásra.
Olyan tanulók kaphatják, akik az iskolában töltött idő alatt országos versenyeken az első 10
között végeztek, szorgalmuk, magatartásuk példás, és nagyban hozzájárultak iskolánk
hírnevének öregbítéséhez. Az aranyoklevéllel díjazott tanulók nevét az iskolai
Aranykönyvben őrzik. Az oklevelet a tantestület alapította 1998-ban.
Ezüst D betű
Ezüstből készült kitűző, amely csak ballagási ünnepségen kerülhet kiadásra. Olyan diákok
kaphatják, akik az itt töltött idő alatt, megyei, városi területi rendezvényeken nagyban hozzájárultak az iskola hírnevének öregbítéséhez, magatartásuk, szorgalmuk példás. Az ezüst D betűs kitűzőt az osztályfőnöki munkaközösség alapította 2000-ben. Évente maximum 5 darab
kerülhet kiadásra.
A szakmai vizsgán vagy érettségin nyújtott kiemelkedő teljesítményéért:
Azok a tanulók, akiket a vizsgabizottság írásbeli vagy szóbeli eredményéért dicséretben részesít, oklevelet kap.
Egyéb jutalmak:
•

oklevél

•

jutalomkönyv

•

jutalomprogram

Az elmarasztalás elvei és formái
1.
Ha a tanuló a házirendet megszegi fegyelmező intézkedésben, vagy fegyelmi
büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:
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2.
Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb
formában megszegi, a fokozatosság elve alapján fegyelmező intézkedésben kell részesíteni.
3.

Fegyelmező intézkedésként adható

•

szaktanári figyelmeztetés

•

osztályfőnöki figyelmeztetés

•

osztályfőnöki intés

•

osztályfőnöki megrovás

•

igazgatói figyelmeztetés

•

igazgatói intés

•

igazgató megrovás

4.
A fegyelmező intézkedések a tanuló ellenőrzőjébe, és az osztálynaplóba is beírásra
kerülnek.
5.
Az igazgatói írásbeli figyelmeztetést, intést és megrovást a nevelőtestület bármelyik
tagja kezdeményezheti.
6.
Kétszer ugyanaz a fegyelmező intézkedés nem adható, kivétel a szaktanári
figyelmeztetés. Újabb fegyelmi vétség esetén a szigorúbb fokozatot kell adni. Egy tanítási
órán akár több fokozat is adható, amennyiben a tanuló többször megsérti a házirendet.
7.
Nagyszámú igazolatlan mulasztás, dohányzás, alkoholfogyasztás, kábító hatású szerek
fogyasztása, lopás, tanulótársakkal és nevelőkkel szemben tanúsított durva magatartás, tiltott
eszközök behozatala esetén a fegyelmezés fokozatainak betartásától el lehet tekinteni, és a
tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás alapján írásbeli határozattal a
fegyelmi büntetés lehet [Köznevelési Törvény: 58.§ (4)]:
•

megrovás

•

szigorú megrovás

•

meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása

•

áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába

•

eltiltás a tanév folytatásától

•

kizárás az iskolából

2.
AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PE-DAGÓGIAI
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI
2.1.

Az intézmény küldetése

Az intézmény célja olyan szakemberek képzése, akik képesek alkalmazkodni változó korunk
változó követelményeihez és a piacgazdaság viszonyai között eredményes szakmai munkát
végezni. Az egyetemes erkölcsi értékek talaján bírják az egyéni érdekek okos és megfontolt
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érvényesítésének képességét. Az általános műveltségbeli tudásanyag alapot
jelenthet az esetleges továbbtanulás kapcsán is.
2.2.

A küldetésből adódó általános feladatok

A szakképzés jellegének megfelelő kellő színvonalú, korszerű, piacképes szaktárgyi
ismeretek átadása oly módon, hogy a tanuló megértse és belássa: a tanulás, a szakmai
ismeretek bővítése nem lehet lezárt folyamat.
Az egyetemes emberi kultúra tantervben meghatározott ismeretanyagának átadásán túl
törekszünk annak felismertetésére, hogy az általános műveltségbeli tudásanyag elsajátítása
egyben emberformáló szereppel is bír, ugyanakkor alapot jelenthet az esetleges továbbtanulás
kapcsán.
A tanulás tanítását kiemelt feladatként kezeljük.
Fontos az iskolánkban jól alkalmazható, a beiskolázott gyerekekhez igazodó tanterv és
tankönyv, ezért külön fejezetben rögzítettük, milyen elvi szempontok figyelembevételével
választottuk ki az egyes műveltségi területek tanterveit, illetőleg milyen szempont szerint
választjuk ki a tankönyveket.
A rendszeresség elvére épülő fokozatos megterhelést alkalmazzuk. Segítjük a
lényegki-emelést, az összefüggések felismerését.
A munkavégzés tanítása:
Célunk, hogy a tanuló felismerje az elmélet és gyakorlat összefüggéseit. Készség szintjén
begyakorolja az alapműveleteket, megfelelő tempóban, idővel, energiával jól gazdálkodva
végezze napi teendőit.
Legyen tekintettel a munkavédelmi szempontokra és a környezetvédelemre. Ügyfeleivel
legyen türelmes, udvarias.
2.3.

Az oktatás képzési rendje

Az oktatás képzési rendjében alapvetően megfelelőnek tartjuk a hagyományos osztály
keretrendszert. Az épület infrastrukturális adottságai, a nevelőtestület létszáma és összetétele
biztosítja a tervezett osztályok zavartalan működését.
A tantárgyi tantervekben előírt képzési és nevelési célok osztálykeretben, csoportbontás
nélküli megvalósítása azonban elképzelhetetlen. A köznevelési törvény rendelkezései és a
fenntartó hozzájárulása óratervben rögzített csoportbontásokat tesznek lehetővé. Bizonyos
közismereti, elméleti szakmai csoportbontásokat az egyes tantárgyak belső logikája és
nevelési-oktatási céljai, illetve a tanulók igényei határozzák meg. A magyar nyelv és
irodalom, a matematika, a történelem, társadalom és állampolgári ismeretek és az egyes
szakelméleti tantárgyak csoportbontása a továbbtanulási szándék, az idegen nyelvi pedig a
nyelvtudás foka alapján történik. Az osztályok összetétele beiskolázáskor, a csoportbontás
tanévkezdéskor az osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító szaktanárok egyetértésével
jön létre. A csoportbontás indokolt esetben az egyes félévek végén módosítható. A kétszintű
érettségire való felkészítés a törvényi előírások szerint szerveződik a kötelező és választható
érettségi tantárgyakból a 10. évfolyamon, minden év május 20-ig. Alapvetően a választott
érettségi szint befolyásolja a csoportbontást.
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A megyei fejlesztési program és a régió gazdasági változásai maguk után
vonják a munkaerő iránti igény módosulását, így iskolánkban különös gondot kell fordítani a
megjelenő vállalkozások szakemberszükségleteinek a kielégítésére.
Szükség és lehetőség szerint részt veszünk egyes szakmák, szakmacsoportok tartalmi
meghatározásának, követelményrendszerének kidolgozásában, tematikájának
összeállításában, oktatásában.
Ösztönözzük a kamarákkal való jó kapcsolattartást, a folyamatos, közös szakmai munkát,
amely biztosítja a vállalkozók mellett szakmát tanulók jobb képzési rendszerét. Vállaljuk,
hogy közös programok, kiállítások, bemutatók, előadások szervezésével segítjük a régió
szakképzésben érdekelt vállalkozásainak munkáját.
Az általános elképzelések konkrét oktatási, nevelési folyamatban realizálódnak, ezért fontos
az alapfeladatok prioritási rendjében az általános elképzelések függvényében az iskola
oktatási és nevelési céljainak meghatározása.
2.4.

A munkaközösségi rendszer

A köznevelési törvényben megfogalmazottak szellemében az iskola oktatási feladataihoz
igazodva működtetjük szakmai munkaközösségi rendszerünket.
Az iskola szakmai munkaközösségei:
Magyar nyelv és irodalom, történelem, könyvtár, pszihológia munkaközösség
Idegen nyelvi munkaközösség
Matematika és természetismeret munkaközösség
Informatika, elektrotechnika, elektronika munkaközösség
Testnevelés munkaközösség
Gépészet, közlekedés, kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás, turisztika,
élelmiszer munkaközösség
Építészet és faipar munkaközösség
Osztályfőnöki munkaközösség
Kollégiumi munkaközösség
Szakoktatói munkaközösség
Az egyes szakmai munkaközösségek élén megbízott vezetők állnak, tevékenységüket éves
munkaközösségi munkaterv alapján végzik.
2.5.

Az alapfeladatok prioritási rendjében a nevelés fő céljaként megjelölt magatartások

Valljuk, hogy a kiemelt értékeket úgy kell megismertetni a gyerekekkel, fiatalokkal, hogy
megtanulják, hogyan kell a gyakorlatban azoknak érvényt szerezni.
A személyiségfejlesztő program csak értékközpontú, értékfejlesztő elképzelésekre épülhet,
ezért a nevelés fő céljaként megjelölt magatartásformák a következők:
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magatartásában a munka megbecsülése, tisztelete, a humanizmus
eszménye,
a hazaszeretet,
társadalmi magatartásában a társadalmi hasznosság, társadalmi felelősség és fegyelem,

interperszonális viszonylatban: a kapcsolatteremtés, a konfliktustűrő képesség,
konfliktuskezelés, információk megbízhatósága iránti igény,
intraperszonális vonatkozásban: az önmagunkért való felelősség, az önállóság,
önértékelés, önkontroll, önfejlesztés,
kulturális magatartásában: a kulturális értékek tiszteletben tartása, a nyitottság,
természethez való viszonyában: a természet és az élet tisztelete érvényesüljön.
2.6. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka pedagógiai feladatai az eszközök és eljárások
függvényében
Cél, feladat, követelmény

Eszközök, eljárások

A tanuló viszonylatában
A tanulók igényességre, önállóságra törekvése a tanulásban.
Az egyes tantárgyak
tanulási technikáinak megismertetése, gyakoroltatása. Önálló gondolkodásra nevelés.
Interperszonális, intraperszonális viszonylatának fejlesztése.
A tanórai keretekben az
ismeretbővítésen és a fejlesztésen túl, ezen területek irányított pedagógiai célzatú
megtapasztaltatása az iskolai diákéletben.
Viselkedéskultúra alakítása. Környezeti ingerek felerősítése, illetve tompítása
példamutatással, példaállítással, kommunikációs készségek fejlesztésével.
Kulturális értékek tiszteletben tartása, nyitottság. Hagyományok őrzése és továbbvitele. Az
iskola értékközvetítő funkciójában a lehető legszélesebb módon, a lehető legmagasabb
színvonalú programok biztosítása. Az iskola makro környezete, a város által közvetített
értékes kulturális hatások felerősítése.
A természet és élet tisztelete. Megtapasztalásra épülő felismertetés,miszerint saját
közérzetünk, létünk, környezetünk függvénye.

Tanulás és szabadidős tevékenységhelyes összehangolása. Diákönkormányzat, DSE,
Vöröskereszt,összehangolt,hatékony, közös munkája. Diákkörök adtalehetőségek.
A kultúra, a művészetek iránti igényfelkeltése.
Színház-, könyvtár-, múzeumlátogatások.
Ismerkedés Hatvan múltjával, jelenével, jövőjével és híres szülötteivel.
Az egészséges élet tisztelete, egészséges életmód. A nehézségek, problémák megoldására való
törekvés alkohol, drog nélkül.
Felvilágosító kiadványok terjesztése, előadások,
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foglalkozások szervezése az iskolai vöröskereszttel, az ifjúságvédelemmel és
az iskolaorvossal közösen.
Környezetvédelem, természetvédelem.
Bekapcsolódás a városi környezetvédő
mozgalomba. Kirándulások, túrák a szűkebb haza megismerésére. Bekapcsolódás a települést
segítő ilyen jellegű akciókba. Világnapok mint nevelési lehetőség. Tudatos környezetvédelmi
nevelés.

Cél, feladat, követelmény

Eszközök, eljárások

A nevelőtestület vonatkozásában
A nevelőtestület pedagógiai kultúrájának fejlesztése.
Nevelési, oktatási témájú
foglalkozások szervezése, továbbképzéseken való részvétel.
Egységes nevelési, oktatási eljárások és követelményrendszerek kidolgozása.
fejlettségszintjének folyamatos mérése, elemzése, kialakítása.

Erkölcsi

A pedagógiai munka színvonalának
emelése, tehetséggondozás. Tudásszint növelését célzó teljesítményvizsgálatok.
Nyelvoktatás, számítástechnikai oktatás erősítése.
Differenciált felzárkóztatás és
pályaorientáció segítése.
A család és az iskola együttműködésének fejlesztése.
Az ifjúságvédelmi munka
átszervezése, együttműködés új vonásainak kialakítása, az SZMK szerepének erősítése.

3.

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

3.1.

A tanulók megismerése

A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés kellő hatékonyságú biztosítása érdekében
fontosnak tartjuk rögzíteni a tanulók megismerésének iskolai programját.
A tanulók megismeréséhez a következő szempontokat vesszük figyelembe:
Testi, egészségi állapot: könnyített testnevelés, gyógytestnevelés kérdése, tényleges
egészségügyi problémák, avagy egészségügyi probléma tüneteként megmutatkozó egyéb
pszichikus gondok.
Szociális helyzet: hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett
tanulók felmérése.
A tanuló érdeklődése, cselekvését kiváltó szükségletek.
Temperamentuma.
Figyelme, megfigyelő képessége, emlékezete, képzeletének fejlődése,
gondolkodásának jellemzői.
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Kommunikációs készsége.
Viselkedése, teljesítménye.
Önmagához, társaihoz való viszonya.
A tanuló külső-belső motivációi.
3.2.

A személyiségfejlesztés célja

Különösen fontos, hogy a tudást nem tekinthetjük csupán egyszerű ismeretnek. A valódi
tudást alkotásként, alkalmazásképes, teljesítményképes tudásként értékeljük, melyet az ember
a gyakorlatban is alkalmazni tud, ha arra szükség van. Ennek elsajátításához szervesen
hozzátartozik, hogy az ismeretek egyes tevékenységekben a jártasság, más tevékenységekben
az automatizmus fokára, a készség szintjére emelkedjenek. Nevelői hitvallásunk: a tanuló
jártasságát, teljesítőkészségét a képesség felső határáig kifejleszteni.
Az iskolai gyakorlatban a készségképzés valamennyi változatát elfogadhatónak tartjuk, és a
követelmények szerint, de a tanuló képességeinek függvényében kívánjuk alkalmazni.
Felzárkóztató foglalkozásaink programjában prioritást biztosítunk az úgynevezett analizálószintetizáló készségképzési modellnek.
Tehetséggondozó és felzárkóztató programunk természetesen a tanulók adottságaira, a
rátermettségre épít, de hangsúlyozzuk, hogy a szorgalmas tanulás, a gyakorlás, a
képességfejlesztés lehetőségeinek széles skáláját biztosítja. Fontos megállapítanunk, hogy a
képességek elsősorban a tanuló veleszületett hajlamaiból, rátermettségéből származnak, de
korszerű, modern módszerekkel fejleszthetők. A társadalmi munkamegosztásra való
felkészülés szempontjából tehát fejlesztésük meghatározó.
3.3.

Az iskola nevelési módszerei

A személyiség kialakításában a következetesség elvére épülő gyakorlást, meggyőzést,
segítségadást, ellenőrzést és ösztönzést alkalmazzuk. Pedagógiai programunk szerint a
meggyőzés magában foglalja a tanuló kérdéseire adott helyes válaszokon túl a közlést
viselkedése várható következményeiről. Ezen módszerek elsődleges célja a helyes
viselkedésmódok megerősítése, a helytelenektől való visszatartás.
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1.

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE
Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

1.1.

Kiemelten tehetséges tanulók:
A nevelőtestület igyekszik időben felismerni tanulóink azon tulajdonságait, melyek
tehetségre

utalnak

(testi,fizikai,

idegrendszeri,

intellektuális,

értelmi,

affektív,

emocionális stb). A tehetség kibontakoztatásának környezeti feltételeit megteremti a
tanulókkal, szülőkkel történt megbeszélés, egyeztetés során az iskolai, városi lehetőségek
számbavételével.
A tehetséges tanulóink számára az alábbi munkaformákat kínáljuk és szervezzük:


iskolai sportkör,



tanulmányi vetélkedők, versenyek,



szabadidős foglalkozások (pl. színház, múzeumlátogatások),



iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek

egyéni v. csoportos használata


konzultáció a szülővel tanulási problémákról, illetve bármely, a tanulót

vagy csoportjaikat foglalkoztató kérdésekről (fogadóórák),


irányított beszélgetés tanulókkal



DÖK, gyermekszervezetek programjai,



iskolapszichológus igénybevétele,



egyéni öntevékeny könyvtárhasználat.

1.1.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek elvei
Alapelvek
A kulcskompetenciák fogalmi hálója tartalmazza azokat a tudásokat és képességeket, amelyek
birtoklása alkalmassá teheti a tanulót a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal
átszőtt világban. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden diáknak
szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a
társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Sok kompetencia részben fedi egymást, és
egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik terület kompetenciáit.
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Hasonló egymásra építettség jellemzi a kulcskompetenciák és a kiemelt
fejlesztési feladatok viszonyát.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI.4.) Kormányrendelet kilenc kulcskompetenciát fogalmaz meg, amelyek az iskolai
képességfejlesztés alapját jelentik: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció,
matematikai kompetencia, természettudományos és technikai kompetencia, digitális
kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség és a hatékony, önálló
tanulás.
 Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések,
tények,vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és
írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a
helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi
és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a
szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában.
 Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az
alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző
tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és
az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein –
oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén
szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan
képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az
idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje
változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése,
beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az
idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. A
matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó
bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a
logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is,
amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai
ismereteket

és

módszereket

alkalmazzunk.

A

matematikai

kompetencia
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kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a készség szintű
tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.
 A matematikai kompetencián a matematikai gondolkodás alkalmazásának képességét
értik, amely alkalmassá teszi az egyént a mindennapok problémáinak megoldására. A
kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy
fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli
a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a
matematikai

modellek

alkalmazását

(képletek,

modellek,

struktúrák,

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.
 A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a
rendszerét jelöli, amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek
és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és
folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít
abban,

hogy

megismerjük,

illetve

megértsük

természetes

és

mesterséges

környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai
kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai kompetencia
magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban
álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és
közösségi felelősség elfogadását.
 A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak
(információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák
által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus
használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a
következő

készségeken,

tevékenységeken

alapul:

az

információ

felismerése

(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje;
digitális tartalomalkotás és megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az
interneten keresztül.
 A szociális és állampolgári kompetencia személyes, értékalapú, személyek és kultúrák
közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus
életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és
tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember
hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai
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életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az
állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a
közügyekben.
 A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy
igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a
kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és
kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít
és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és
magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a társadalomban és a
munkahelyen szükség van.
 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív
kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén,
mind a médiasegítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a
drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek
kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép
segítségével.
 A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját
tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony
gazdálkodást az idővel és az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és
önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb
helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a
munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen
eleme.
 A (Szakiskolai Fejlesztési Programban tanuló osztályokban a) fejlesztés alapját az
alábbi kulcsterületek jelentik:
o Kommunikáció
o Szabálykövetés
o Problémamegoldás (gondolkodásfejlesztés)
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o Szociális kompetencia
 A tehetség kibontakoztatásának környezeti feltételei között a család és az iskola a
legfontosabb.
 Lehetőségeink szerint bővítjük az iskolánkban eddig alkalmazott tehetségfelismerő
módszereket és eszközöket.
 Segítjük a szülőket abban, hogy megismerjék azokat a tulajdonságokat, amelyek
alapján a tehetséget felismerhetik.
 Házi versenyek szervezése.
 Megyei és országos versenyekre való felkészítés.
A mindenkori kiírások, valamint a tanulók fölkészültségének függvényében az alábbi
versenyeken indítottunk és indítunk tanulókat:
o Országos Közismereti Tanulmányi Verseny
o Szakma Kiváló Tanulója Verseny
o Diákolimpia
o („Szép Magyar Beszéd” verseny)
o („Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny)
o Bod Péter könyvtárhasználati verseny
o Implom József helyesírási verseny
o Kitaibel Pál biológiai és környezetvédelmi verseny.
o „Jöjj el szabadság!” szavaló verseny
A fentieken túl népszerűsítjük tanulóink körében a levelezős feladatmegoldó, továbbá
az egyéb területi, megyei és helyi versenyeket. A szaktanárok konzultációs formában
vállalják az egyes versenyekre való felkészítést.
 Iskolánk alapítványa Alapító Okiratában lehetőséget nyújt a tehetséggondozást
szolgáló programok támogatására.
 Szakköri foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások szervezése az iskolai órakeret
függvényében.
Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok

1.2.

1.2.1. Alapelvek
 Felzárkóztató foglalkozásaink programjában prioritást biztosítunk az úgynevezett
analizáló-szintetizáló készségképzési modellnek.
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 Képességfejlesztési programunk természetesen a tanulók adottságaira,
a rátermettségre épít, de hangsúlyozzuk, hogy a szorgalmas tanulás, a gyakorlás, a
képességfejlesztés lehetőségeinek széles skáláját biztosítja.
 Fontos megállapítanunk, hogy a képességek elsősorban a tanuló veleszületett
hajlamaiból, rátermettségéből származnak, de korszerű, modern módszerekkel
fejleszthetők.
 A társadalmi munkamegosztásra való felkészülés szempontjából tehát fejlesztésük
meghatározó.
 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztató munkaprogramját az egyes
iskolatípusok sajátosságaihoz igazodva végezzük.
1.2.2. A tanulási kudarc lehetséges okai
Testi, egészségi állapot: könnyített testnevelés, (gyógytorna kérdése), tényleges egészségügyi
problémák, avagy egészségügyi probléma tüneteként megmutatkozó egyéb pszichikus
gondok.
Szociális helyzet: hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése.
Tanuló érdeklődése: cselekvését kiváltó szükségletek milyen területekre irányulnak.
Temperamentuma.
Figyelme, megfigyelő képessége, emlékezete, képzeletének fejlődése, gondolkodásának
jellemzői.
Kommunikációs készsége.
Viselkedése, teljesítménye.
Önmagához, társaihoz való viszonya.
A tanuló külső-belső motivációi.
A szükséges információ begyűjtése az osztályfőnökök feladata, elvárható, hogy ez kellő
tapintattal és odafigyeléssel történjen, tiszteletben tartva a tanuló személyiségi jogait:
 konzultáció a szaktanárokkal,
 konzultáció a szülővel,
 az ifjúságvédelmi felelőssel,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint a területileg illetékes gyerekjóléti szolgálattal,
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 kapcsolatfelvétel szükség szerint a gyámügyekben illetékes hivatallal,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint az iskolaorvossal,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint az iskolai védőnővel,
 beszélgetés a tanulóval.
 beszélgetés az iskola pszichológusával

A felzárkóztatásra vonatkozó igényeket a szaktanárok, és az osztályfőnökök jelzik az oktatási
igazgatóhelyettesnek, és a begyűjtött adatok függvényében készül el az iskolaéves
felzárkóztató programja, amely pontosan tartalmazza a foglalkozások rendjét, a részvevő
tanulók nevét, a foglalkozások időpontját.
Ezek a foglalkozások lehetőséget biztosítanak a tanórai kötöttségek nélküli tananyag
feldolgozásra és rögzítésre. Fontos a tanulás tanítása és az egyes tananyag-tartalmak,
tantárgyak elsajátításához szükséges képességek fejlesztése. Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy az alábbi tantárgyakból igényelnek a tanulók leginkább felzárkóztatást:
matematika; magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv.
A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:

1.3.

1. felkészítés tanulmányi versenyre
2. felkészítés egyéb, tanulóknak hirdetett versenyekre
3. szakkör (szervezésének elvei, hagyományos szakkörök a 6.3 fejezetben)
4. korrepetálás (szervezésének elvei, hagyományos korrepetáló foglalkozások a 6.3
fejezetben)
5. egyéni,

öntevékeny

könyvtárhasználat

(a

könyvtár

nyitvatartási

rendjének

függvényében)
6. egyéni, öntevékeny számítógép-használat
7. egyéni, öntevékeny tornaterem, edzőterem-használat (a DSE-vel kötött megállapodás
függvényében)
8. egyéni,

öntevékeny

sportpályahasználat

(a

DSE-vel

kötött

megállapodás

függvényében)
9. speciális tanfolyamok (gépkocsivezetés, tánciskola)
10. speciális tanácsadások (pályaválasztási, jogsegély stb.)
11. reggeli, ebéd
12. főbb egészségügyi szűrések iskolailag előírt kötelező formája
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13. iskolaorvosi rendelés.
A fenti szolgáltatások közül térítésmentes: 1–8., 10., 12. 13.
A fenti szolgáltatások közül térítéses: 9., 11.
Szakköri foglalkozások szervezése

1.4.

A szakköri foglalkozások óraszámai a számított órakeret terhére valósulnak meg, az alábbiak
szerint:
A szakkörök és felkészítő foglalkozások feladata: a tantárgyi ismeretek bővítése, érdeklődés
fejlesztése, a tanulók képességeinek, hajlamainak kibontakoztatása.
A tanulók érdeklődésének felmérésére szeptember hónapban kerül sor.
Csoportok szervezése, foglalkozások beindítása kellő számú jelentkező (kb. 15 fő) esetén
október 15-ig az iskolai órakeret függvényében. Az érdeklődés elsősorban az iskola
profiljának megfelelően alakul évek óta.
Hagyományos szakköreink:
 CAD szakkör,
 számítógépes programozás,
 WEB készítés,
 Internet, játék.
Egyéb szakkörök az érdeklődés függvényében évente változnak.
(Hagyományos felzárkóztató foglalkozások:
 Matematika
 Idegen nyelv
 Magyar nyelv és irodalom
 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek)
1.5.

Az otthoni felkészülési munka szabályozása

Iskolánkban az átlagos felkészültségű és képességű tanuló otthoni terhelését valamennyi
tantárgy házi feladatának kiadásakor figyelembe kell venni.
Biztosítani kell, hogy a távolabbról bejáró tanulónak is maradjon megfelelő mennyiségben
pihenő-, és szórakozási ideje. Ennek érdekében az adott osztályokban oktató pedagógusok
tanév elején, illetve új órarend készítésénél egyeztetnek.
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A felkészülési munka szabályozása az írásbeli és a szóbeli munka
mennyiségére egyaránt kiterjed.
SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
A tanulók szociális helyzetének felderítése
A szükséges információ begyűjtése az osztályfőnökök feladata, elvárható, hogy ez kellő
tapintattal, és odafigyeléssel történjen, tiszteletben tartva a tanuló személyiségi jogait:
 konzultáció a szaktanárokkal,
 konzultáció a szülővel,
 az ifjúságvédelmi felelőssel,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint a területileg illetékes gyerekjóléti szolgálattal,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint a gyámügyekben illetékes hivatallal,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint az iskolaorvossal,
 kapcsolatfelvétel szükség szerint az iskolai védőnővel,
 kapcsolatfelvétel az iskolapszichológussal,
 beszélgetés a tanulóval.
A segítségadás lehetséges formái
 tanulmányi segítés (felzárkóztatás, pótló foglalkozás, szakkör, klub stb.),
 életviteli segítés (menza, tanulószoba),
 az ingyen tankönyv program lehető leggyorsabb lebonyolítása, az információáramlás
segítése,
 tanácsadás (tanulónak, szülőnek, nevelőnek),
 a család segítése hivatalos ügyekben,
 védő-, óvóintézkedések, helyileg alkalmazható formáiban nyújtott segítség,
 közösségi és/vagy hatósági beavatkozás javasolása,
 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése – a költségvetés,
pályázatok függvényében,
 drog-, bűnmegelőzési programok – osztályfőnöki órákon, iskolai vöröskereszttel,
ifjúságvédelmi

felelőssel,

iskolapszichológussal,

az

iskola

bűnmegelőzési

szakemberével, a költségvetés függvényében kortársképzéssel,
 (pályaorientációs tevékenység, )
 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről, szülői értekezleten,
fogadóórákon,
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 motiválás arra, hogy a gyermek vegye igénybe a kollégiumi és az
étkezési ellátást,
 kapcsolattartás a szakszolgáltató intézményekkel,
Sajátos nevelési igényű tanulók:
A sajátos nevelési igény annyiban különbözik az alábbi kategóriától, hogy ezeknél a
gyermekeknél, tanulóknál a magatartási, tanulási zavarok súlyosabbak és általában
organikus okokra vezethetők vissza. A sajátos nevelési igényt csak a szakértői
bizottságok állapíthatják meg és az eset jellege, súlyossága alapján döntenek arról, hogy
a gyermek integrált körülmények között, a többi gyermekkel együtt nevelhető-e, vagy a
fejlődése érdekében speciális ellátást nyújtó intézményben folytathatja tanulmányait.
Gyógypedagógiai ellátás
Az intézményben 2016. október 24-től működik a gyógypedagógiai szolgáltatás. Az iskola
alkalmazásban gyógypedagógus –Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája – szakos tanár,
heti foglalkozik a Sajátos Nevelési Igényű tanulók habilitációjával. Az alkalmazott
gyógypedagógus végzettsége megfelel a szakértői Bizottság által meghatározott képesítési
követelménynek.
Az gyógypedagógia ellátáshoz, SNI gyermek és BTMN gyermek rendelkezik a Tanulási
Képesség Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleményével. Az alkalmazott gyógypedagógus a
korlátozott óraszám miatt, csak a Sajátos Nevelési Igényű tanulók fejlesztésével tud
foglalkozni.
A szakértői véleményben meghatározottaknak megfelelően az SNI tanulók habilitációs
szükséglete a következő:






BNO F 84. Autizmus sprektum zavar
BNO F 80. Súlyos tanulási zavar
BNO F 81.0. Diszgráfia
BNO F 81.1. Dixlexia
BNO F 81.2. Dixkalkúlia

A tanulók heti habilitációs óraszáma döntő többségben heti két tanóra.
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók:
Magatartási, beilleszkedési problémák tanulási nehézségekkel is párosulhatnak. Az
észlelt problémák súlyossága, a pedagógusok szakmai tapasztalata, a szülővel történő
konzultációk eredménye alapján kell eldöntenie a pedagógusnak, hogy ezek a
problémák kezelhetők-e a pedagógus hagyományos eszközeivel.
Iskolánkban az alábbi lehetőségeket kínáljuk a BTMN tanulók fejlesztése érdekében:
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 A tanórákon is lehetővé tesszük az egyéni fejlesztést, csökkentve
ezzel az iskolai kudarcok által okozott szorongásokat.


Iskolai könyvtár segíti a tanulók egyéni tanulását, érdeklődésüknekmegfelelően
fejleszthetik képességeiket.



(Gyógytestnevelési

foglalkozásokat

biztosítunk

az

eltérő

testi

fejlődésű

tanulóinknak.)
Az iskola által alkalmazott eszközök, módszerek:


A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása atanítás
folyamán.



Az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása.



Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása.
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS
FELADATOK
Az iskolában az ifjúságvédelmi feladatok koordinálását megbízás alapján egy tanár látja el,
szoros együttműködésben az iskolapszichológussal.
Az iskolai gyermekvédelem céljai azonosak az iskola céljaival. Sajátos eszközeivel azonban
 a veszélyeztetett és károsodott gyermekeket is alkalmassá teszi az iskolai nevelésre,
illetve a nevelő értékű hatások befogadására,
 megelőzi a felnőttkori devianciák kialakulását, csökkenti azok mennyiségileg gyorsan
növekvő ütemét, az azok okozta közösségi és egyéni károkat,
 abban a szociális rétegben is hozzájárul a nevelődési esélyek javításához, amelyikben
a gyermekek fejlődését a családi, a személyi és egyéb körülmények gátolják,
 támogatja a rászoruló családokat gyermekeik eltartásában és nevelésében, ha arra a
szülők alkalmasak, de kezdeményezi a gyermek kiemelését a családjából, ha a szülők
alkalmatlanok feladatuk ellátására,
 megkeresi a pedagógiai beavatkozás sikeres forrásait, azokat célszerűen alkalmazza,
szükség szerint veszi igénybe a gyermekvédelem intézményeit,
 iskolán kívüli intézkedéseket kezdeményez a hatósági és társadalmi szerveknél,
szakintézményeknél a tanuló érdekében,
 segíti a hatósági és a területi gyermekvédelmi szerveket feladatuk teljesítésében (pl.
vélemény, jelzés, jelentés adásával, tájékoztatással),
 propagálja és terjeszti a gyermekvédelmi szempontokat a tantestületi, a szülői
értekezleteken, a tanulói közösségeket alkalmassá teszi arra, hogy a gyermekvédelmi
feladatokból egyre nagyobb részt átvállalhassanak.
Az iskolai gyermekvédelem pedagógiája és annak módszerei azonosak az iskolai nevelés
módszereivel. Mindössze annyiban különbözik azoktól, hogy egyes nevelési és nevelődési
tényezőknek nagyobb jelentőséget tulajdonít, tehát jobban is érvényesíti, mint az általában
szokásos az iskolában:
 a közösségi nevelésen belül és azzal összhangban különösen fontosnak tartja az egyéni
és a személyes nevelési hatásokat,
 mind a tanulók, mind pedig a szülők érzelmi megnyerését és kiművelését
szorgalmazza kedvező befolyásuk érdekében,
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 elsősorban az egyéni sorsok történetének, hátterének, motivációinak
ismeretében dönt a pedagógiai befolyásolásról és a követendő eljárásokról,
 a nevelés helyettesítő, pótló és korrigáló funkcióit célszerűen használja fel,
 kedvező iskolai élményekkel ellensúlyozza a gyerek ártalmas élményeit,
 arra törekszik, hogy azok a gyermekek is megszeressék az iskolát, akiknek
magatartása helytelen, tanulmányi eredménye gyenge: nekik van a legnagyobb
szükségük az iskolai nevelésre,
 kölcsönös segítő kapcsolatot alakít ki a gyermekvédelmi intézményekkel,
 a gyermekvédelmi szempontokat mind a tanítási órákon, mind pedig azokon kívül
érvényesíteni törekszik.
A veszélyeztetett gyermekek helyzetének felmérése után intézkedési terv készítendő:
 a velük való foglalkozásra,
 a többi gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére.
Az iskola által adható támogatás leggyakoribb lehetőségei:
 tanulmányi segítés (korrepetálás, pótló foglalkozás, szakkör, klub stb.),
 életviteli segítés (menza, tanulószoba),
 anyagi segítés (rendkívüli és rendszeres segély, helyi anyagi támogatás pénzben és
természetben) kérése,
 tanácsadás (tanulónak, szülőnek, nevelőnek),
 a család segítése hivatalos ügyekben,
 a tanulóval és szüleivel való személyes foglalkozás, ennek keretében lehetőség szerint,
egészségügyi ellátáshoz juttatás,
 a gyermeknek vagy/és családjának patronálása, társadalmi pártfogása, utógondozás,
 közösségi és/vagy hatósági beavatkozás javasolása.
Ezeken kívül a szükségessé váló eseti intézkedések. A diákönkormányzat, DSE, szakszervezet
és egyéb társadalmi szervezetek bevonása az iskolai gyermekvédelem problémáinak enyhítése
érdekében.
 Az iskolai gyermekvédelem irányítója, működtetője és ellenőre intézetünkben az
általános igazgatóhelyettes.
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2.

A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY

PARTNEREINEK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI
2.1.

Az iskolában működő szervezetekkel való együttműködés

2.1.1. Szülői szervezet
Egyrészt biztosíthatja a szükséges társadalmi kontrollt, a folyamatos visszacsatolást a
nevelőmunka értékeléséhez, tervezéséhez, másrészt segítheti fejlesztési céljaink széleskörű
megismertetését, aktív támogatását.
Működésük kereteit a SZMSZ-ünk határozza meg. Külső tagjai a gazdálkodó szervezetekkel,
illetve az „iskolán kívüli társadalommal” teremtik meg a kapcsolatokat, és jelentenek egyéb,
az iskola számára különben nem biztosítható lehetőségeket.
2.1.2. Szülői háttér, SZMK
Értékközvetítő, normaalakító feladatait az iskola mindig is a szülői háttérrel együttműködve
próbálja elérni. A szülői házzal való kapcsolattartás hagyományos rendszerét szülői
értekezletek, fogadóórák, írásbeli tájékoztatók és iskolai rendezvények biztosítják. Ezeken
túlmenően a szülők véleményét fokozottan figyelembe vesszük minden olyan döntés előtt,
amely a családokra anyagi kihatással lehet.
Véleményük meghallgatása nélkül nem szabad az iskolai házirendet módosítani, s meg kell
hallgatni őket a tanórán kívüli foglalkozások tervezésekor is. Olyan tudatosan felépített
együttműködés szükséges a szülői házzal, amelyben a szülő érzékeli, hogy a középpontban az
ő gyermeke, az ő problémái és annak megoldása áll. Várhatóan tovább nő a fokozott
pedagógiai törődést igénylő fiatalok száma, s ezt a szülőkkel való kapcsolattartásban is
figyelembe vesszük.
Szülői érdekérvényesítés:
Iskolánkban

jelenleg

szülői

munkaközösségek

működnek.

Az

osztályok

szerinti

munkaközösségek minden év szeptemberében megbeszélést tartanak, amelyen kidolgozzák
éves programjukat, újraválasztják az iskolai szülői szervezet vezetőit, vagy megerősítik a
régieket funkciójukban. Az iskolai szülői szervezet háromtagú vezetése konkrét
munkakapcsolatban áll az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével, rendszeresen részt
vesznek az iskola rendezvényein, konzultálnak az iskola egészét érintő nevelési kérdésekről.
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2.1.3. Diákönkormányzat
A tanulói érdekvédelem, érdekérvényesítés szerve a diákönkormányzat (DÖK). Jogaikat és
kötelezettségeiket a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint
gyakorolják.
A DÖK a szabadidőt a tanítási-tanulási tevékenységgel szorosan szervezi.
A szabadidő szerepe, funkciója
 a személyiségfejlődés elősegítése,
 a pihenés, regenerálódás biztosítása,
 a művelődés, szórakozás biztosítása.
Ezek a feladatok kapcsolódjanak az élmények, az érzelmi élet, társas kapcsolatok
fejlesztéséhez, alakításához.
A feladatok megvalósításához nagyon nagy szükség van arra, hogy a tanulók maguk
választhassák meg a tevékenységet:
 legyen miből választani,
 a szakkörökben való részvételben a DÖK-vezetők járjanak elöl jó példával.
A tevékenység segítse azt a fajta tehetségfejlesztést, amely az egyéni érdeklődés alapján a
leghatékonyabb.
A DÖK szervezeti keretei:
 megtanítják a „valahová tartozás” érzését, szerepét: pontosságra, kitartásra, rendre,
fegyelemre tanítanak;
 segítik a tanulót a testi, lelki, szellemi egészség fejlesztésében;
 erősítik a jellemet, akaratot;
 kialakítják a helyes eszmény választását, követését;
 irányítják a kulturált viselkedés, művelt magatartás kialakulását;
 csökkenthetik a társadalmi beilleszkedési zavarokat;
 fejlesztik a különböző nemű, eltérő képességű és adottságú fiatalok között a pozitív
irányú kötődést, kapcsolatot.
Szervezési irányelvek
Lényeges, hogy a tanulók programjaiba lehetőség szerint vonjuk be a szülőket, és különféle
intézményeket (ifjúsági ház, városi könyvtár stb.).
A DÖK szerepe ezek megvalósításában
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 A DÖK szervezeti felépítéséből, működéséből következik, hogy
elsősorban

a

„mozgalmi”

élettel,

diákvezetők

képzésével,

diákprogramok

(diákpolgármesterjelölése, diákgála stb.) megszervezésével foglalkozik.
 A DÖK működési szabályzatát az SZMSZ tartalmazza, éves munkaterve tanévenként
változik.
 Az intézmény eredményes működését hatékonyan segíti a diákok szervezetének
demokratikus

működése.

Az

önállóság

fejlesztéséhez,

az

irányításhoz,

a

kiscsoportokban, „teamekben” történő munkavégzéshez kiváló alkalom lehet a
diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságainak működése, az egyes programok
szervezése, lebonyolítása.
 A diákvezetők munkájuk során megtanulják a toleráns viselkedést, a másik és a
másság elfogadását, a mások véleményének meghallgatását, érveinek elfogadását
kulturált keretek között.
 Bekapcsolódnak a városi, megyei, regionális, országos diákszervezetek munkájába
(parlamentek, táborok, vezetőképzők stb.).
 A DÖK a diákok egyik érdekvédelmi szervezete (a másik az ifjúsági szakszervezet).
Eljárhat minden olyan ügyben, amelyet a köznevelési törvény meghatároz.
A DÖK működési rendjét a melléklet tartalmazza.
2.1.4. Tanulói szakszervezet
Iskolánkban működik a megújult Vasas Szakszervezet Tanulói Tagozata.
Célja:
 diákjaink érdekeinek képviselete mind az elmélet, mind a gyakorlat területén
 megismertetni a diákokkal a szakszervezeti mozgalmat mint érdekképviseletet.
Tevékenységi területei:
 segítséget ad az elméleti és gyakorlati képzésben felmerülő problémák
megoldásához,
 támogatást nyújt a költségvetés függvényében az osztálykirándulások, kulturális
tevékenységek költségeihez,
 támogatja iskolánk rendezvényeit,
 segélykeretet teremt a nehéz anyagi körülmények között élő tanulóinknak.
Hagyományai:
 megemlékezik a nőnapról,
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 a szakmunkásvizsgák befejezése után a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó tanulóinkat országos szakmunkásavatóra viszi,
 kedvező üdülési lehetőséget próbál biztosítani,
 országos értekezletekre tanulókat delegálhat,
 megemlékezik a karácsonyról.
Célja továbbá:
 a kulturális és sportterület támogatása,
 a szakképzés feltételeinek fejlesztése.
Ennek érdekében a központi tagozat vezetői rendszeresen részt vesznek az országos képzéssel
kapcsolatos értekezleteken.
A tanulói szakszervezetnek minden tanuló tagja lehet, aki a segítségét és támogatását
igényli.
2.1.5. Tanulói vöröskeresztes szervezet
Ifjúsági vöröskeresztes szervezetünk klub jelleggel működik. Tagjai munkájukhoz olyan
vonzó programokat állítottak össze, amelyek felkeltik a fiatalok érdeklődését a vöröskeresztes
eszmeiség és tevékenység iránt. Olyan közösséget kínálnak, melynek tevékenysége egybeesik
érdeklődésükkel, s így valós alternatívát jelenthet egyéb szabadidős, kulturális, vallási
programok között.
Az ifjúsági vöröskeresztes programot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt programja szerint
állítjuk össze.
Főbb tevékenységeink, programjaink
Szakmai programok:
 felvilágosító munka,
 képzés,
 emberi kapcsolatok ápolása,
 akciós munka.
Szabadidős programok:
 túrák,
 vetélkedők,
 találkozók.

43

Szakmai programjaink közül az egészséges életmódot érintő felvilágosító
munkát tekintjük nagyon fontosnak. Lényeges, hogy a tanulók megértsék, milyen fontos
tagjai a társadalomnak, s ha felelősségteljesen viselkednek – megóvják egészségüket –,
segítenek egy magasabb jóléti szintet elérni önmaguk és egyben a közösség számára.
A felvilágosító munka kiemelt területei:
 az egészséges táplálkozás,
 a drog- és alkoholfogyasztás megelőzése,
 szexuális felvilágosítás,
 dohányzás és az egészség.
Az egészségnevelő programok lebonyolításában az osztályfőnökök segítséget
nyújtanak. A munkához szakmai támogatást a helyi vöröskeresztes szervezet és a városi
ÁNTSZ munkatársai nyújtanak.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek a városi vagy megyei feladatok teljesítésében.
(Különböző rendezvényeken az elsősegélynyújtás és az ügyelet biztosítása.)
Rendszeresen bekapcsolódunk a helyi szervezet által megszervezett házi gondozó és
betegápoló képzésbe, amelynek során a fiatalok felkészülnek arra, hogy a környezetükben
lévő rászorultakon segítsenek. Az itt szerzett oklevél pedig munkába való elhelyezkedési
lehetőséget is nyújt.
A vöröskeresztes tanárelnök munkája anyagilag nem támogatható, ezért szüksége van
az erkölcsi, szellemi és szakmai támogatásra a pedagógus kollégák részéről.
2.1.6. Diáksport Egyesület
Az intézetben működő Damjanich János Diáksport Egyesület önálló jogi személy, így jogi
státuszából adódóan tevékenysége és programja az iskolától független. Az iskolával kötött, az
iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletében olvasható együttműködési
szerződés értelmében az iskola pedagógiai programját támogatja és elfogadja, tevékenységét
az iskolai pedagógiai programhoz hangolja.
Az együttműködési megállapodást a pedagógiai program mellékletében közöljük.
2.2.

Érdekegyeztetés, érdekvédelem

Intézményünkben a Pedagógus Szakszervezet és a Vasas Szakszervezet tagcsoportja működik.
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Célja:a

szakszervezeti

munkavállalók

munkaviszonyával

kapcsolatos

érdekvédelem, érdekérvényesítés biztosítása.
Jogkörét, jogosítványait a törvények (2012. évi I. törvénya munka törvénykönyvéről,
valamint a 1992. évi XXXIII. törvénya közalkalmazottak jogállásáról.), illetve a
munkáltatóval kötött Kollektív Szerződés tartalmazza.
Titkáraik szükség esetén részt vesznek az iskolavezetés megbeszélésein, ahol a tagságot is
érintő kérdésekben gyakorolják jogosítványaikat. Ezen kívül egyedi esetekben is képviselik a
tagok érdekeit.
A Közalkalmazotti Tanács (KT): a munkavállalók munkaügyi kapcsolatai keretében a
közösséget megillető jogokat gyakorolja. A KT-nak központi felettes szerve nincs.
Beszámolási kötelezettséggel a választóinak, a közalkalmazottaknak tartozik. Jogosítványait a
Kjt. 16. §-a tartalmazza. Munkáját, tevékenységét az iskola közalkalmazotti szabályzata
alapján végzi.
A tanulói érdekvédelem, érdekérvényesítés szerve a diákönkormányzat (DÖK). Jogait és
kötelezettségeit a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja.
A nevelőtestület: a köznevelési törvényben és a Kjt-ben, SZMSZ-ben megfogalmazott
jogosítványokat gyakorolja. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a
nevelőtestület 25 %-a ezt írásban kéri.
Szakmai munkaközösségek: Vezetőiket kétévenként a munkaközösségi tagok javaslata
alapján az igazgató bízza meg. A munkaközösség felelős az adott terület helyi tantervének
kidolgozásáért, a követelmények teljesítésének ellenőrzéséért, a további feladatok
meghatározásáért.
Iskolánkban választott szülői szervezet működik. Az iskolai életben való részvételüket a
törvény, illetve működési szabályzatunk tartalmazza.
2.3.

Társadalmi környezettel való kapcsolattartás

2.3.1. Gazdasági egységek
Számunkra létkérdés a környezetünkben lévő vállalatokkal, gazdasági társaságokkal,
szövetkezetekkel, vállalkozókkal való folyamatos együttműködés a gyakorlati és elméleti
képzésben. Ezt a széleskörű kapcsolatrendszert ápolni és fejleszteni kell, nagy figyelmet
fordítva a gazdasági kamarákra is.
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Olyan együttműködés megteremtésére kell törekedni, amely a tantervi
előírásokkal egybeeső folyamatos és lehetőleg produktív munkával történő gyakorlati képzést
eredményez.
2.3.2. Beiskolázásban érdekelt intézmények, szervezetek
A beiskolázási elképzelések realizálásához olyan információs rendszer működtetésére
törekszünk, amely kellő mennyiségű, biztos információt ad a lehetséges és szükséges éves
tervek elkészítéséhez.
Kiemelten fontos információs források:
 regionális és helyi fejlesztési koncepciók, különös tekintettel a Heves megyei
településfejlesztési koncepcióra,
 Megyei Pedagógiai Intézet,
 gazdasági kamarák,
 munkaügyi kirendeltség,
 általános iskolák,
 szülői közösségek.
Saját

tanulóinkat

széleskörűen

tájékoztatni

kell

a

továbbtanulási,

továbbképzési

lehetőségekről.
2.3.3. Egyházak
Nevelőmunkánk során biztosítjuk az ismeretek, vallási, illetve világnézeti információk
tárgyilagos többoldalú közvetítését. Állami közoktatási intézmény lévén a vallási, világnézeti
tanításokról nem foglalunk állást, de korrekt kapcsolat kialakítására törekszünk a városban
működő egyházakkal.
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3.

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK ÉS AZ

ALKALMASSÁGI VIZSGÁK SZABÁLYAI, (VALAMINT A SZÓBELI FELVÉTELI
VIZSGA KÖVETELMÉNYEI)
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban
a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
c) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet
mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
Egy osztályozó vizsga – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási
évben kell megszervezni.
Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató vizsga is.
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény,
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körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó
szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott
vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi
időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó
kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Szakmai gyakorlatból akkor lehet
javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte.
A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell
kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,
osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon
belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év
során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő
jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság
előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre
meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben
a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az
adott tantárgy tanítására.
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A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az
igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal
bízza meg.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és
jogszerű megtartásáért, ennek keretében
a) meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga
letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul
vizsgázni szándékozók kizárását,
b) vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,
c) átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a
vizsga iratait,
d) a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.
A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A
kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint
taníthatja.
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek
megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során
a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben,
amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,
b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,
c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,
d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan,
pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
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Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati
vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga
befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz,
műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program formájában – kell elkészíteni.
Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató
pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne
segíthessék.
A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében
megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd
kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon,
feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat
ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja
számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell
biztosítania.
Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges
segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett
feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot,
jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő
tantárgyanként hatvan perc.
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye
alapján
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a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre
álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt használja,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben,
vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell
biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet
megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc
pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával –
harmadik vizsgaként is megszervezhető.
Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó
feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét,
aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató
pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az iskola
igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a
szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a megállapításait
részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató
pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot,
információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A
jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó
különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
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Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és
a feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási
idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az
időpont feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.
Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a
vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden
értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.
Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját.
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két
másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú
bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és
a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,
b) az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy
c) amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy
eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó
teljesítményét.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell
foglalni.
Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A
vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint
amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
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A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő
feladatot, és – amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges
segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a
vizsgáztató tanár gondoskodik.
Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a
szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de
gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a
feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A
tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.
A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja
folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság
tagjaitól segítséget kaphat.
A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha
meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során
önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos
tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos
tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének
értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez
esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért
pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek
alapján kell kiszámítani.
Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább
tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt
értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.
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A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az
igazgató engedélye alapján
a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le,
c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.
Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a
szóbeli vizsgát írásban tegye le, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két
vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő tételeket kell kifejtenie. A
felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A
vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely
alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de
ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga
jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az
írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.
A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben
meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg.
A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola
igazgatója hagyja jóvá.

54

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke
meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
meglétéről.
A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati
vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi,
egészségvédelmi előírásokról.
A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben
meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje
nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok
szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.
Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak
fel nem róható okból kieső idő.
A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell
értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a
tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt
osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.
A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén
készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott
osztályzatok alapján kell meghatározni.
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi.
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző
harmincadik napig, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében
meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha
osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni
tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az
iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak.
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A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő
tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították,
akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül
továbbítja a kormányhivatalnak.
A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi
értesítőben kell tájékoztatni.
Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban
is fel kell tüntetni.
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló
több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi
elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai
évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján
valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott
évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a
vizsgáztató intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három
napon belül írásban értesíti azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A
tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által
adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az az iskola dönt, amellyel a tanuló
tanulói jogviszonyban áll.
Ha a tanuló valamely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott tantárgy
tanulmányi követelményeit teljesítette. Az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés
esetén e tantárgy tanulásával kapcsolatban a pedagógiai programban foglaltak szerint kell
eljárni.
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait
az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja
tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév
folytatásától.
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Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi
követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az
engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem
végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában,
amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles
segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a
Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa.
Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje,
kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra vagy a szakképzési évfolyamra lépésről, továbbá az
érettségi vizsgára bocsátásról a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek,
félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni.
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg.
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4.

A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI,

VALAMINT A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY FELVÉTELRE,
ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI
VIZSGASZABÁLYOK

4.1.

A tanulók tantárgy-, szakma-, iskolatípus választásával, annak módosításával kapcsolatos
eljárási kérdések
4.1.1. Az érettségi vizsgára való felkészülés tantárgyválasztása
A tanuló osztályfőnöke tájékoztatása alapján – a helyi tantervben lehetővé tett választási
szintek ismeretében – írásban nyilatkozik a 10. évfolyamon május 20-ig, hogy mely
tantárgyból és milyen szinten kíván felkészítésre járni az utolsó két évfolyamon. Írásbeli
nyilatkozatát aláírja a tanuló és a szülője is. Indokolt esetben írásban kérheti az iskola
igazgatójától a módosítást szeptember 15-ig.
Döntését módosíthatja a 11. évfolyam végén az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem
indítványozásával:
a. Másik tantárgyat választhat a tanuló, ha a 11. évfolyam végén sikeres különbözeti
vizsgát tett a választott tantárgy megfelelő szintjéből augusztus hónapban a
különbözeti vizsgára kijelölt napon, illetve ha folyik az iskolában ilyen tantárgyban,
ilyen szinten felkészítés a 12. évfolyamon,
b. Ugyanazon tantárgy középszintről, emelt szintre történő választása esetén – teljesen
megegyező feltétekkel, mint az a) pontban leírtak,
c. Emelt szintről, középszintre különbözeti vizsga nélkül az a) pontban rögzített, illetve a
b) pontban meghatározott azon feltétellel, hogy ha folyik az iskolában ilyen
tantárgyakban, ilyen szinten felkészítés a 12. évfolyamon,
d. A 11. évfolyamot megismétlő tanulónak az előző évfolyamban tett választása
irányadó. Ennek megváltoztatására csak az iskolában induló felkészítő csoportok
tekintetében van lehetőség az augusztusi javítóvizsga utáni csoportszervezési anomália
miatt.
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5.

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV
A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, mely akár
súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak ide,
hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal
jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet
hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, vagy a további állapotromlás
megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. Legfontosabb szerepe, hogy helyes
alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó
egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele.
Feladatok:
 A védőnővel együttműködve az osztályfőnökök és szaktanárok tanórai kereteken
belül és szabadidős tevékenységben tisztázzák a legfontosabb, legalapvetőbb elméleti
kérdéseket, gyakorlati teendőket. A tanulók ezáltal ismerjék fel az elsősegélynyújtás
fontosságát, kiemelkedő szerepét.
 Formái:


felvilágosítás,



előadás,



tájékoztatás,



vetélkedő szervezése,



szituációs gyakorlatok, váratlan helyzetek teremtése.

 Mentési bemutató szervezése a Mentőszolgálat, a helyi Vöröskeresztes Szervezet és
a Városi ÁNTSZ közreműködésével.
 Ahhoz, hogy tanulóinktól elvárható legyen az eredményes elsősegélynyújtás,
iskolánk ifjúsági vöröskeresztes szervezetét is mozgósítjuk.
 Együttműködés autósiskolákkal. Tapasztalatcsere.
 Az alábbi területeken fejlődjenek a tanulók készségei:


problémafelismerés,



gyors és szakszerű cselekvés,



embertársaink iránti érzékenység,



bajba jutottakkal szembeni együttérzés.
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3.

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI,

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A TELJESKÖRŰ
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK
Az egészségnevelési program arra való, hogy hozzásegítse a tanulókat – kellő ismeretek
birtokában – az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez.
5.1. Helyzetelemzés
Napjainkban a gyermekek egészségi állapota, fizikai és szellemi teherbírása csökken. A
statisztikák szerint főleg mozgásszervi betegségek, gerinc- és mellkasi elváltozások
jellemzőek.
Az iskola egészségügyi szolgálatával együttműködve folyamatosan figyelemmel kísérjük
tanulóink egészségi állapotát, és osztályfőnöki tanmeneteinkben megtervezzük a szükséges
egészségmegőrző témákat. Hangsúlyozottan foglalkozunk a személyes higiéné kérdéseivel.
Kiemelt jelentőségű a mindennapos testnevelés az egészségmegőrzés szempontjából.
Testnevelő tanár kollégáink a diákolimpiákon versenyeztetik a gyerekeket.
5.2. Az egészségnevelés területei
 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete,
 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága,
 a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe,
 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben,
 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete,
 az idővel való gazdálkodás szerepe,
 a rizikóvállalás és határai,
 a szenvedélybetegségek elkerülése,
 a tanulási környezet alakítása,
 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége.
5.3. Egészségmegőrző környezet kialakítása
Hosszú távú céljaink: Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíteni a tanulók és a
tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő
hasznos eltöltésének.
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Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő
tevékenység legyen, amely egyaránt irányul a pedagógusok és a tanulók ismereteinek
bővítésére, korszerűsítésére, a környezet egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatónevelő munkában a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése
érdekében.
Rövidebb távú céljaink: A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit, az
életkorral járó biológiai, pszichikai változásokat, a belőlük adódó higiénés teendőiket.
Fejlődjenek az egészséges életvitelhez szükséges képességeik. Ismerjék meg az egészségre
káros szokások biológiai, élettani, pszichés összetevőit, következményeit: alkoholfogyasztás,
dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás. A tanulók ismerjék meg a
társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit. Vállaljanak aktív szerepet az egészség mint
érték tudatosításában.
5.4. Feladatok
 az iskolaorvos és a védőnő, iskolapszichológus valamint bűnmegelőzési szakember
részvétele az egészségnevelési programban,
 a célok megtestesülése a tantárgyak tanterveiben, éves tanmeneteiben,
 a tanulók egészségi állapotának rendszeres felügyelete (iskolaorvos, ifjúságvédelmi
felelős),
 a szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek megismertetése, irántuk a diákok
érdeklődésének felkeltése, cselekvésre ösztönzés,
 a büfé kínálatának egészségesebbé tétele,
 a mellékhelyiségek higiénikusabbá tétele.
5.5. Módszerek
 felvilágosítás (dohányzás, drog, alkohol veszélyei, helyes táplálkozási szokások),
 érzelmi nevelés (az egészségkárosító magatartásformák hátterében a személy
konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg), az önismeret
fejlesztése,
 egészségmegőrző iskola kialakítása, hiszen az iskolának kitüntetett szocializációs
szerepe van,
 pozitív minta nyújtása,
 a helyben megfogalmazódó igények kielégítése (tanulói részvétel a döntéshozatalban,
„alulról építkezés”, az egészségfejlesztési szükségletek helyi szinten fogalmazódjanak
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meg, és az iskolában tanulók, dolgozók együtt határozzák meg a
beavatkozások szükséges irányát).
5.6. Helyszínek
Tanórai foglalkozások:
Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Munkaközösségi
keretben történik meg a konkrét tevékenységek meghatározása, a feladatkijelölés.
Tanórán kívüli foglalkozások:
Délutáni szabadidős foglalkozások, sportprogramok, versenyek, kirándulások, túrák, jeles
napok megünneplése, pályázatok.
A pedagógus, az orvos, a védőnő, a pszichológus és a bűnmegelőzési szakember minden
szavával informál, nevel és például szolgál. Jelentős részben rajtunk múlik, milyen kép alakul
ki a gyermekben az egészségről.
5.7. A mindennapos iskolai testedzés megvalósulását szolgáló program
Az iskola által biztosított testmozgás szervezeti keretei
Testnevelés óra (A nemzeti
köznevelési

törvénynek

megfelelően

2012.09.01-től

kezdődően, a 9. évfolyamon
felmenő

rendszerben

az

iskola

megszervezi

a

mindennapos

Tömegsport

Diáksportkör

Atlétika

Minden tanulónk tag.

testnevelést,

heti 5 tanóra keretében.)
Könnyített testnevelés

Labdarúgás
Kézilabda
Röplabda
Floorball
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Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális
kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt
fejleszthető. Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgásprogram hatékonyan
megvalósuljon:
 minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon történjen meg a
keringési és légző rendszer megfelelő terhelése,
 minden testnevelés órán legyen gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna,
 valósuljon meg a testnevelési anyag egészében a gerinc- és ízületvédelem, külön
figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző
testhelyzeteire
 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt
jelentsen még az eltérő adottságú tanulóknak is,
 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgás
programban,
 életmód-sportokat és életminőség-sportokat is tanítson meg (olyan sportokat,
amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében),
 a testmozgás program játékokat és táncokat is tartalmazzon.
Természetesen a konkrét feladatok, megvalósulások megtervezése, a célok lebontása az éves
munkatervben a testnevelő munkaközösség feladata.
5.7.1.

A mindennapos testnevelés megszervezésének elvei

A mindennapos testnevelés megvalósítását szabályozó törvényi rendelkezések ismerete,
változások nyomon követése.
A mindennapos testnevelés a diák sporttevékenységgel, a tömegsport foglalkozással, a
szakági edzéssel és az öntevékeny testedzéssel együttesen alkot egységet. Ennek az elvnek az
iskolai programban is tükröződnie kell.
A testnevelő tanári munkaközösség felméri, hogy a tanulók a következő tanítási évben
milyen iskolai sportköri foglalkozások megtartását igénylik.
Felmérés eredményeképpen elkészül az iskolai sportkör szakmai programja.
A létrehozott szakmai csoportok heti két órában tartják foglalkozásaikat.

63

A mindennapos testnevelés nemcsak a sportsikereket tűzi ki célul, hanem a
tanulók egészségében mutatkozó változás javítását is.
Kiemelt szempont, hogy a tömegsport jellegű „sportdélutánok” a tanulók igényei szerint
működjenek.
A sportfoglalkozások tervezésénél, szervezésénél a tanulói igények alapján az alábbi
sportágak a legnépszerűbbek: labdarúgás, kézilabda, atlétika, női labdarúgás, pinpong,
korcsolya.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy tűnik, hagyomány jellegű tömegsport rendezvénnyé
vált a Mikulás focitorna, a téli szünet előtti Non-stop sportdélután és az osztálybajnokságok
szervezése.
Lehetőséget keresünk más verseny- és életmódsportágak megismerésére, szponzorok
felkutatásával, amely lehetővé tehetné sítáborok, kajak- és vízi táborok szervezését.
(A mindennapos testnevelés szerves része a a prevenció. Azoknak a tanulóknak, akik a
kötelező testnevelés órákon (egészségi állapotuk miatt) nem vehetnek részt, olyan
testmozgások lehetőségét kínáljuk, melyek elősegíthetik egészségük megőrzését, esetleges
ortopédiai elváltozásaik korrigálásának lehetőségét.)
Kiemelten fontos terület a kollégista tanulók sportigényeinek figyelembe vétele. A
délutáni tömegsport foglalkozások rendjét a kollégium Házi- és Működési Szabályzatához
igazítjuk, alkalmazkodva a kollégiumi munkatervhez és a munkatervben rögzített
sportesemény-naptárhoz.
5.8. Fő feladatok
 általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése,
 egészségfejlesztő környezet megteremtése,
 egészségfejlesztő közösségi tevékenység kialakítása,
 egyéni képességek fejlesztése,
 szemléletváltozás az egészségügyi szolgáltatásokban.
5.9. Célkitűzések
Hosszú távú célkitűzések:
 egészségügyi tudatosság kiépítése,
 társadalmi változások követése,
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 ismeretek pontosítása,
 magatartás változtatása,
 öntudatosság kiépítése, attitűd változtatása,
 döntéshozó képesség javítása,
 testhigiénia, mentálhigiénia és testkultúra kialakítása.
Rövidtávú célkitűzések:
 táplálkozási problémák és ezek kísérő betegségeinek (pl. bulimia) megelőzése,
 dohányzás, drog, káros szenvedélyek problémáinak prevenciói,
 a fogamzásgátlás szerepének fontossága, a korai szex problémái,
 a mindennapos testedzés szükségességének kialakítása.
5.10.

Alkalmazott módszerek

 a jól bevált és eddig is alkalmazott pedagógiai módszerek,
 média

(televízió,

internet,

rádió,

újságok)

segítő

szándékú

anyagainak

felhasználása,
 iskolarádió, iskolai hirdetőtáblák használata,
 könnyített testnevelés órák,
 szűrővizsgálatok: általános orvosi vizsgálat,
 alkalmassági vizsgálat,
 iskolai fogászat,
 csoportos, személyre szabott foglalkozások alkalmazása (iskolai orvos, védőnő,
bűnmegelőzési szakember, osztályfőnök). Kiemelt témák: szex, szerelem, család,
drog, facebook veszélyei
 városi, megyei, országos rendezvényeken részt venni (Futófesztivál stb.),
 kirándulások (osztály, iskolai),
 tájékoztató fórumok megszervezése, együttműködés a szülőkkel (szülői értekezlet,
fogadónap),

együttműködés

iskolapszichológusával

és

az
más

iskola
egészségügyi

orvosával,

védőnőjével,

intézménnyel,

szakmai

tanácskozások, továbbképzések, tréningek
 az iskolai vöröskereszttel együttműködni és tovább ápolni a jó kapcsolatot az
iskola éttermének vezetőjével, aki igyekszik megvalósítani a korszerű étkeztetést.
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4.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA

SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK
a. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 A hon- és népismeret segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és
társadalmi környezettel.
 Tanulóink legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, kultúrák,
vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket – a DISZI-ben működő többféle
iskolatípus lehetővé teszi, hogy széles társadalmi rétegekből ide kerülő gyerekek
megismerjék és elfogadják egymást.
 Iskolánk és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a
nemzetközi kapcsolatok ápolásában.
 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába.
 A

kommunikációs

kultúra

középpontjában

az

önálló

ismeretszerzés,

véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének,
megvédésének képességei álljanak.
 Iskolánknak az új információs környezetben eligazodó, azt kritikus módon használó
fiatalokat kell nevelnie.
 A pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársuk iránti elfogadó és
segítőkész magatartást.
b. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok
 A közösségfejlesztés céljaként elérendő magatartás a tanulók vonatkozásában:
o egymás megbecsülése
o a felnőttek iránti tisztelet
o udvariasság
o kulturált beszéd
o durvaságtól mentes társas kapcsolatok
o a környezet rendjének, tisztaságának megóvása
o a társadalmi tulajdon védelme
o öltözködésük mértéktartó legyen, tartsák be a házirend előírásait.
 A közösségfejlesztés céljaként elérendő magatartás a nevelők vonatkozásában:
o a pedagógus alakítsa, formálja a fiatalok neveltségi állapotát
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o

a nevelőtestület pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése

o kollegiális jó viszony megőrzése
o munkájukban legyenek igényesek, pontosak, fegyelmezettek
o nevelőmunkájukban a gyermekközpontúság, a tolerancia, az egyéni bánásmód,
a türelem tükröződjék
o egységes követelményrendszer betartása
o törekedjenek a szülőkkel való jó viszony kiépítésére.
5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ
OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK
FELADATAI
a. A pedagógus helyi intézményi feladatai
 tanulás-módszertani konzultáció és tanácsadás diákok részére,
 tanulás-módszertani konzultáció és tanácsadás szülők részére,
 a fogadóórákon és a szülői értekezleteken túl, egyéni időpont-egyeztetéssel fogadjuk a
szülőket,
 az ifjúságvédelmi felelős rendszeres fogadóórái,
 az iskolapszichológus rendszeres fogadóórái,
 az iskola gyógypedagógus rendszeres fogadóórái
 az iskolai védőnő és az osztályfőnökök együttműködése,
 az iskola bűnmegelőzési szakemberének és az osztályfőnököknek az együttműködése
 kapcsolattartás a helyi nevelési tanácsadóval,
 kapcsolattartás a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal,
 szükség szerint kapcsolattartás a gyámügyi szolgálatokkal,
 lehetőség szerint az iskolai kortársképző hálózat fenntartása, továbbépítése,
 folyamatos információadás a Magyarországon működő elérhető anonim segélykérő
rendszerekről,
 a több mint 10 éve jól működő városi prevenciós védőnői programok folytatása,
 az iskolai prevencióhoz szükséges ismeretterjesztő anyagok folyamatos bővítése,
 az osztályfőnöki munka hatékonyságának biztosítása,
 az iskolai vöröskeresztes hálózat további működtetése, munkájának fejlesztése,
 felzárkóztató foglalkozások a legtöbb gondot okozó tantárgyakból,
 érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások,
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 közvetítő tevékenység, hogy a nevelési nehézséggel küszködő
szülőkhöz a legfontosabb segítségnyújtó helyek információi eljussanak,
 pályaválasztási tanácsadás,
 a kollégiumi felvétel támogatása.
A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:
1. konzultáció tanulási problémákról,
2. kötetlen tárgyú konzultáció tanárral (más iskolai szakemberrel),
3. speciális tanácsadások (pályaválasztási, jogsegély stb.),
4. reggeli, ebéd,
5. az iskolapszichológus fogadóórái
6. iskolaorvosi rendelés.
Az 1–3., valamint az 5–6. szolgáltatások térítésmentesek.
b. Osztályfőnöki teendők
A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Az
átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre
több a bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a
gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét
közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai
programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is
befolyásolhatja igényessége, értékrendje. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő- és
feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való
viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja.
A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való
nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások
keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a
személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.
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Szakmai Program
Általános rendelkezések
1.1. Az iskolában folyó szakképzés törvényi háttere
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
valamint az ezekhez kapcsolódó, rendeletek: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról előírásait betartva dolgoztuk ki iskolánk szakmai
programját.

A szakképzési kerettantervek:
–
–

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

valamint

–
–

–
–

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
z állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Korm. rendelet, és
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.
30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet mellékletei a 2016/17 tanévben bevezetésre kerülő új
szakképzési kerettantervekről szóló dokumentumok alapján kerültek összeállításra.

A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
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SZAKMAI PROGRAM
Általános célkitűzéseink
A képzés, nevelés során megfelelő követelményrendszert, célokat, feladatokat kell a tanulók
elé állítanunk.

Tanulóink az iskola elvégzése után legyenek képesek:





szakmájukban az alapvető munkafeladatokat önállóan elvégezni
önmagukat menedzselni, döntéseket hozni, azokért felelősséget vállalni
kommunikálni szóban és írásban
kooperálni szűkebb és tágabb környezetükkel.

A fentiek megvalósításának érdekében a nevelés és oktatás folyamán kiemelten kezeljük a
munka-erőpiaci helytálláshoz nem nélkülözhető olyan kulcskompetenciák oktatását, mint:




tanulási technikák, az egész életen át tartó tanulás technikájának elsajátítása;
a személyes tulajdonságok (önépítés, terhelhetőség, kreatív gondolkodás, érdeklődés,
nyitottság stb.) fejlesztése;
a szociális képességek (kommunikációs készség, alkalmasság team-munkára stb.)
kialakítása.
1.2. A szakmai képzés általános követelményei

A képzés célja:
Korszerű, a társadalmi elvárásokhoz és munkaerő-piaci viszonyokhoz igazodó képzési
szerkezet kialakítása, amely képes megfelelni partnereink elvárásainak, széles lehetőségeket
kínál az új szakmák indítására, a partnerek igényeihez való alkalmazkodásra, és a kötelező
beiskolázásból eredő feladatok teljesítésére.
Alapfeladataink









kifejleszteni a tanulókban a korszerű technika, technológia iránti érdeklődést
megfelelő gyakorlat biztosítása a szakterülethez tartozó gépek, berendezések
működtetésében, karbantartásában, javításában
a megfelelő kommunikációs képességek kialakítása (írás, élőbeszéd, szakmai
nyelvezet, műszaki rajz stb.)
az adott szakterületen és szakmai szinten az alkotó gondolkodás fejlesztése, az újszerű
megoldások keresésének és alkalmazásának ösztönzése
A tanulók a különböző iskolatípusokon keresztül szintről szintre haladva egyre
magasabb végzettséget szerezhetnek, biztosított az átjárhatóság és a pályakorrekció
lehetősége.
A képzési szerkezet kialakítását törvényi lehetőségeken túl a térség és a helyi
munkaerőpiac szükségletei határozzák meg.
A térségben megjelenő hiányszakmák közül intézményünk többet beépített a képzési
kínálatába.
Térségünkben a munkanélküliség jelentősen csökkent s egyúttal nőtt a magasan
kvalifikált szakemberek iránti igény.
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Szakmai képesítést megszerzett tanulóink tevékenységére legyen jellemző:









a szakmaszeretet, a tájékozottság szakmájának új eredményeiben;
az európai minőségbiztosítási eljárásokon alapuló szakszerű munkára való törekvés;
a munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi előírások alkalmazása;
környezetkímélő anyagfelhasználás- és kezelés;
a kulturált szakmai magatartás;
igény és képesség a csoportmunkára;
a magas szintű szakmai ismeretek, teljesítményképes tudás;
tájékozódási képesség a piacgazdasági körülmények között.

Intézményünk iskolatípusai:












Szakgimnázium: 9-12. évfolyam, ágazat szerinti besorolás alapján, ahol a közismereti
oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.
Az érettségivel a szakgimnáziumban a tanuló egy, az ágazathoz tartozó szakképesítést
szerez.
A szakgimnázium 13. évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban
meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés
komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.
Érettségi utáni szakképzés: a szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi
vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett tanulók részére az érettségi
végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési
évfolyamok száma kettő. A szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés
komplex szakmai vizsgájára történő felkészítő évfolyam: 13. vagy 14. évfolyam.
Szakközépiskola: 9-11. évfolyam, komplex szakmai vizsgára felkészítő képzési
forma, a szakképzési kerettanterv szerint –a közismereti oktatással párhuzamosan –
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
Szakmával rendelkezők 2 éves szakközépiskolája: a szakközépiskola 11-12.
évfolyamán kell megszervezni, amennyiben a tanuló a négy kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag
elismert szakképesítést, a tanuló kérésére középszintű szakmai érettségi vizsgának
kell elismerni.
Felnőttképzés: külön program szerint

A képzésről az összesített táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza.
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Intézményünkben a következő szakgimnáziumi osztályokban kell a
képzést megszervezni:

Egészségügyi szakgimnázium:
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés szerezhető:
54 723 01 Gyakorló mentőápoló
54 723 02 Gyakorló ápoló

Közlekedésgépészeti szakgimnázium:
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
31 525 01 Kerékpárszerelő
32 582 02 Építő-és anyagmozgató gép kezelője
34 522 03 elektronikai műszerész
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés szerezhető:
54 525 02 Autószerelő
54 525 01 Autóelektronikai műszerész

Közlekedés, szállÍtmányozás és logisztikai szakgimnázium:
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
51 344 11 Vállalkozási ügyintéző
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés szerezhető:
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Informatikai szakgimnázium:
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
52 481 02 Irodai informatikus

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés szerezhető:
54 481 05 Műszaki informatikus
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Gépészeti szakgimnázium:
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:
52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető
Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés szerezhető:
54 523 04 Mechatronikai technikus
A felsorolt szakmák kerettanterveit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Intézményünk szakközépiskolai képzés keretében indítható szakmái:

34 543 02 Asztalos
34 341 01 Eladó
34 522 02 Elektromos gép-és készülékszerelő
34 582 03 Épület-és szerkezetlakatos
34 542 04 Férfiszabó
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
34 521 03 Gépi forgácsoló
34 521 05 Gyártósori gépbeállító
34 521 06 Hegesztő
34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
34 521 04 Ipari gépész
34 525 06 Karosszérialakatos
34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász
34 582 08 Kőműves és hidegburkoló
34 582 09 Központi fűtés –és gázhálózat rendszerszerelő
34 521 09 Műanyag feldolgozó
34 542 06 Női szabó
34 541 05 Pék
34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó
34 582 10 Szárazépítő
34 811 05 Vendéglátó eladó
34 522 04 Villanyszerelő
34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő
A felsorolt szakmák kerettanterveit az 2. számú melléklet tartalmazza.
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Rendelkezés a szabadsáv felhasználásáról szakmánként
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5)
bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola
szakmai programjában kell rendelkezni
Iskolánk elkészítette a három éves szakmák tanterveit, melyben a szabad sáv terhére, a
munkavállalói kompetenciák erősítésére tantervet készítettünk, mely az összes szakmában
oktatásra kerül. A tanulóinkat ez által felkészítjük a társadalmi beilleszkedésre, álláskeresési
technikákra és a munkavállalásra.
Tantárgyak és témakörök óraszáma a 3.számú melléklet szerint történt.
.
2. A szakközépiskolai tanulók értékelésének alapelvei, célja
A szakmai programok felépítése tantárgy szerkezetű, a tanulók értékelése is tantárgyi
rendszerben történik.
Az értékelés elsődleges céljai:
 a tanulói teljesítmények fokozása, a szükséges kompetenciák megszerzése érdekében.
 a helyes önértékelési és az önálló munkára és tanulásra való képesség kialakítása.
Alapelvek:








Az értékelés legyen rendszeres, tárgyilagos, következetes és feleljen meg az adott
tevékenységhez rendelt szakmai követelményeknek.
Az értékelést nem kell mindig érdemjeggyel kifejezni, de fontos, hogy a tanuló legy
tisztában a teljesítményével.
Az értékelés formája lehetőleg feleljen meg a szakmai és vizsgakövetelményekben
alkalmazottaknak, de ne legyen kizárólagos. Célszerű a szóbeli és írásbeli
számonkéréseket változatosan alkalmazni. Segíteni kell a készségek (beszédkészség,
helyesírás, írássebesség) kialakítását ezekre az értékelési formákra.
Az írásbeli számonkérések nem lehetnek fegyelmező eszközök, de ösztönözzék a
tanulókat a rendszeres munkára.
A gyakorlati munkavégzés során is fontos a tanulókkal való helyes kommunikáció.
Kapjanak megerősítést a munkavégzés minőségéről és a szükséges korrekciókról.
Fontos, hogy a szülők is rendszeresen kapjanak információt a gyermekük haladásával
kapcsolatban.

Az értékelés formái:
Értékelhető tanulói tevékenységek:




szóbeli felelet
írásbeli munka (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró)
teszt
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 tanórai munka (egyéni, team)
szorgalmi feladat
gyűjtőmunka
kiselőadás
gyakorlati feladatok elvégzése (adott feladat, napi, heti, havi tevékenység
végrehajtása)

Minden tanulónak, minden félévben, heti 0,5 órás tantárgyból, legalább két osztályzata, heti 1
órás tantárgyból legalább három osztályzata.
Az érdemjegyeket az órán be kell jegyezni az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe.
Az osztályzatot nem tekintjük abszolútnak, a tanulót a fejlődésében értékeljük, ezért félév
végi, tanév végi osztályzatnál a jegyek átlagán túl a fejlődő személyiséget is vizsgáljuk.
A Köznevelési Törvény 54.§(2). meghatározott érdemjegyeket alkalmazzuk kiegészítve azzal,
hogy a dicséretes jeles, kitűnő osztályzatként kerüljön a bizonyítványba.
Témazáró dolgozat, előzetes bejelentést követően, naponta maximum kettő íratható. A
témazáró dolgozatot az összefoglalást követően közvetlenül javasolt megírni és időpontját öt
nappal előbb be kell jelenteni (célszerű a naplóban bejelölni). A tanuló a házirend szerint
jogosult dolgozatát 15 tanítási napon belül kijavítva megtekinteni és érdemjegyét megismerni.
Az értékelési rendszerben kiemelkedő jelentősége van a szaktanárnak, oktatónak. A
pedagógus szerepe legyen segítő, javító és útmutató jellegű.
Ennek megjelenési formái:








a szaktanárok a tantárgyak és az osztályozott tevékenységekkel kapcsolatos
elvárásaikat előre ismertetik a tanulókkal
felmérik a tanulók tudás-és készségszintjét
a tantárgy tanulásával kapcsolatban módszertani javaslatokat adnak
ismertetik a számonkérés formáit és a követelményszinteket
a szakmai tantárgyak ellenőrzésében és értékelésében jelentős eltérések
mutatkozhatnak az adott szakma sajátosságaitól függően. A központi program és a
szakmai és vizsgakövetelményekben foglaltak szerint ezeket a szaktanár adaptálja
a szaktanárok közlik a félévi és tanév végi minősítés szempontjait (tantárgyi
ismeretek, a tanuláshoz való hozzáállás, fejlődés vagy visszaesés, aktivitás, szintvizsga
eredmény, versenyeredmény stb.)
az év végi érdemjegy a tanuló egész éves munkáját tükrözze

Osztályozás
A szakmai tantárgyak osztályzatainak kialakításakor a szakmai-és vizsgakövetelményekben
foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Ez elősegíti az egységes követelmények megvalósulását
a felkészülés időszakában is. A dolgozatok tartalma és a kérdések szintje segítse a vizsgákra
való eredményes felkészülést. A szaktárgyi érdemjegyeket az osztályt tanító szaktanár
állapítja meg.
A szakmai gyakorlat értékelését külön kell választani sajátosságai miatt. A gyakorlati munka
értékelésének alapjául a tanuló által elkészített konkrét munkadarab, technológiai folyamat,
részművelet minősége és az elkészítési idő szolgál. Ezen kívül figyelembe kell venni az
esztétikus kivitelezést, a környezet-és egészségvédelmi szempontokat.
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A gyakorlati oktatásról a tanuló munkanaplót köteles vezetni, amely
tartalmazza a végzett munkát az időbeosztással együtt. A munkanaplóban az oktató igazolja
az elvégzett munkát és heti értékelést végez. A tanuló a munkanaplót köteles megőrizni és az
osztályfőnökének havonta bemutatni. Ez különösen a tanulószerződéssel foglalkoztatott
tanulók esetében fontos.
Az érdemjegyek a tanuló és a szülő számára is fontos tájékoztatás az évközi fejlődéssel
kapcsolatban. Ezért a házirendben foglaltak szerint a tanuló kötelessége, hogy a kapott
jegyeket az ellenőrző könyvébe folyamatosan, naprakészen vezesse.

Az értékelés százalékos ponthatárai a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően:
0-50%

elégtelen

51-60%

elégséges

61-70%

közepes

71-80%

jó

81-100%

jeles

A szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés aránya feleljen meg a szakmai és
vizsgakövetelmények vizsgáztatási formájának. Ettől a szakma és tantárgy sajátosságának
megfelelően el lehet térni.
A tanuló félévi eredményéről ellenőrzőn keresztül, az év végén bizonyítvány útján értesítjük a
szülőket.

A szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó szabályokat a Szakképzési Törvény 39.§-a
tartalmazza:

„(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és
igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati
képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam
megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati
képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató
szervezet hozzájárulása is szükséges.
(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való
igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb
évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai
gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni
köteles.
(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan
mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév
megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az
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évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése
alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai
programja részét képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati
képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató
szervezet javaslatára.
(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról
meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de
a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő
(óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta,
és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló
magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A
magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a
szakképző iskola nevelőtestülete dönt.”
A 39.§ (5) bekezdésnek megfelelően a nevelőtestület úgy mentesítheti a tanulót az évfolyam
megismétlésétől, ha az összes gyakorlati hiányzását az összefüggő szakmai gyakorlattal
együtt augusztus 31.-ig pótolja. Különösen méltányosságot igénylő esetben a 20%-ot
meghaladó mértékű hiányzás ledolgozása is engedélyezhető. A pótlás helyéről az iskola nem
köteles gondoskodni.
Az összefüggő szakmai gyakorlatról a megengedettnél nagyobb mértékű hiányzás pótlásának
módjáról a tanulószerződéses tanulók esetében a gyakorlati foglalkoztató, az iskolai
tanműhelyben dolgozó tanulók esetében egy bizottság döntését követően a gyakorlati
oktatásvezető intézkedik.
A bizottság a ledolgozás formájáról határozatot hoz, legkésőbb az összefüggő szakmai
gyakorlat befejező napján.
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.
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1. MELLÉKLET
2.9.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ
ágazathoz tartozó
54 525 01
AUTOELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 5452501 számú, Autóelektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01
Szakképesítés megnevezése: Autóelektronikai műszerész
A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész
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 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
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Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:

Tantárgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
140 óra
360 óra/év
140 óra
310 óra/év
961 óra/év
2739 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11.
évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
160 óra
961 óra/év
2237 óra

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 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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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

5,5

5,5

6,5

5,5

5

5

5

5

16

15

17

14

16

15

140
Összesen

11

ögy

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

12.

140

12

ögy

heti
óraszám

160

10

10

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

Műszaki informatika
gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki gyakorlatok
Elektronika
10320-16 Elektronikai
berendezések
Elektronikai gyakorlatok
Elektronikus áramkörök
10321-16 Áramkörök ipari
Ipari alkalmazástechnika
alkalmazása
Ipari alkalmazástechnika
gyakorlat
Közlekedési ismeretek
10416-12 Közlekedéstechnikai Műszaki rajz
alapok
Mechanika
Gépelemek-géptan
10007-16 Informatikai és
műszaki alapok

1,5
0,5
1
1

0,5
1,5

0,5

0,5
0,5
1

1
2
1
1

1
1

1
2

1
1

1,5

1

1
3
3
3
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Technológiai
alapismeretek
Elektrotechnikaelektronika
10417-12 Közlekedéstechnikai Karbantartási gyakorlatok
gyakorlatok
Mérési gyakorlatok
Járműkarbantartás
Gazdasági ismeretek
10418-16 Járműkarbantartás
Járműkarbantartás
gyakorlata
Gépjármű szerkezettan
Járműszerkezetek javítása
gyakorlat
10419-12
Jármű diagnosztika és
Járműszerkezetek javítása
javítás
Járműdiagnosztika
gyakorlata
Autóelektronika elmélete
Autóelektronika
gyakorlata
10420-12 Autóelektronikai
Autóelektronikai
műszerész feladatai
diagnosztika
Autóelektronika
diagnosztikai gyakorlat

2
1
3

2
3

1,5
1,5

1

3

1,5

4
1
2,5

10
4
1
0,5

1
0,5
4

3

4
3

3
1

3
1

2
5

2
5

4
3

4
3

2

2

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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e
Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

10007-16
Informatikai
és műszaki
alapok

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

11499-12
Foglalkoztatás II.

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Műszaki
informatika
gyakorlat
Informatikai
alapismeretek

gy

198 198
396

gy

ögy

234 198
432

140

e

gy

ögy

180 180
360

140

e

e

gy

e

155 155
310

öt évfolyamos képzés egészében: 1158 óra (49,2%)

5/13.

496

1498

453

1/13.

gy

465
961

1045

ögy

612 504
1116

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54
18

0

0

0

0

0

gy

496 465
961
2237

1129 óra (50,5%)
0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

4

4

0

0

4

0

4

0

4

4

0

0

4

0

4

0
0
0

4
3
62

4
3
62

0
0
0

0
0
0

4
3
62

0
0
0

4
3
62

0

0

0

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

22

22

0

0

22

0

22

0

24

24

0

0

24

0

24

54

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

54
0

e

1108 óra (49.5%)

2739

öt évfolyamos képzés egészében: 918 óra (50,8%)
0

2/14.

gy

e

A szakképzés
összes
óraszáma

12.

A szakképzés
összes
óraszáma

11.

Fő
szakképesítésh
ez kapcsolódó
összes óraszám

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

54
18

0
0

0
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10320-16 Elektronikai berendezések

Irodai alkalmazások
Számítógépes
hálózatok
Műszaki ismeretek
Egyenáramú
áramkörök
Mágneses tér és
váltakozó áram
Szakrajz alapjai
Fémek és ötvözetei
Nemfémes anyagok
Minőségbiztosítás
Műszaki
gyakorlatok
Anyagok és
szerszámok
Mérések
Mechaniakai és
villamos kötések
Elektronika
Műszaki
dokumentáció
Villamos áramkör
Passzív és aktív
villamos hálózatok
Villamos áram hatásai
Aktív hálózatok,
Villamos tér
Mágneses tér,
Elektromágneses
indukció
Váltakozó áramú
hálózatok
Elektronikai
gyakorlatok
Villamos kötések és a
NYÁK

18

18

18

18

0

0

0

0

0

18

18

18

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

3
2
2
2

3
2
2
2

3
2
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36

36

0

0

0

16

16

16

0

0

0

0

0

9

9

9

0

0

0

0

0

11

11

11

0

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

16

0

52

52

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

4

4

4

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

7

7

7

0

0

0

0

0

5

6

11

11

0

0

0

0

0

8

10

18

18

0

0

0

0

0

54

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

54
6

0

0

0

0

54
6

54

0

0

0
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Egyenáramú
alapmérések
Váltakozó áramú
alapmérések

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása

Áramkörök építése,
üzemeltetése
Elektronikai
áramkörök vizsgálata
Műszaki
dokumentáció
gyakorlat
Elektronikus
áramkörök
Villamos áramköri
alapismeretek
Tápegységek
Félvezetők
Erősítők
Műveleti erősítők
Digitális technika
alapjai
Ipari
alkalmazástechnika
Jelkeltő és jelformáló
áramkörök
Funkcionális
áramkörök
Irányítástechnika
Ipari
alkalmazástechnika
gyakorlat
Tápegységek mérése
Oszcillátorok mérése
Impulzustechnikai
mérések
Virtuális
méréstechnika

0

0

0

0

18

6

6

6

0

0

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

12

12

12

0

0

0

0

0

12

12

12

0

0

0

0

0

12

12

12

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

36

36

0

0

0

6

6

6

0

0

0

0

0

6
6
6
6

6
6
6
6

6
6
6
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6

6

6

0

0

0

0

0

49

0

0

0

0

0

0

0

18

0

31

0

49

49

0

36

0

0

0

9

10

19

19

0

0

0

0

0

9

13

22

22

0

0

0

0

0

8

8

8

0

0

0

0

0

154

0

0

0

0

0

18
18

18
18

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18

18

18

0

0

0

0

0

18

18

18

0

0

0

0

0

154
0

0

0

72

18
18

0

46

154

0
0

0
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10416-12 Közlekedéstechnikai alapok

Áramkörök vizsgálata
Digitális áramkörök
vizsgálata
PLC programozás
PLC program
tesztelése
Közlekedési
ismeretek
Közlekedéstörténet,
közlekedési fogalmak
A közúti, a vasúti, a
vízi és a légi
közlekedés technikája
A járművek
menetellenállásai
Műszaki rajz
Síkmértani
szerkesztések és
vetületi ábrázolás
Metszeti ábrázolás

36

0

0

0

0

18

6

24

24

0

0

0

0

0

18

9

27

27

0

0

0

0

0

16

16

16

0

0

0

0

0

15

15

15

0

0

0

0

0

0

36

36

36

0

0

0

36

0

0

36

36

0

0

8

8

8

8

0

0

0

8

20

20

20

20

0

0

0

20

8

8

8

8

0

0

0

8

108

108

0

0

0

108

72

0

36

0

0

0

0

0

108

0

108

0

0

24

24

24

24

0

0

0

24

24

24

24

24

0

0

0

24

Méretmegadás,
felületminőség,
tűrések és illesztések

24

24

24

24

0

0

0

24

Jelképes ábrázolás
Mechanika
Merev testek
általános statikája

36

36
108

36
108

0
0

0
0

0
0

36
108

Síkbeli egyensúlyi
szerkezetek
Szilárdságtan
Kinematika-kinetika
Gépelemek-géptan
Bevezetés,
kötőgépelemek,
kötések, biztosítások
Rugók és
lengéscsillapítók

0

36
36

0

36

0

0

0

36
108

0

108

0

0

18

18

18

18

0

0

0

18

18

18

18

18

0

0

0

18

48
24
103

48
24
103

48
24
108

0
0
0

0
0
0

0
0
0

48
24
108

36

0

24
12
0

0

24
12
36

0

31

0

0

103

0

0

20

20

20

20

0

0

0

20

6

6

6

11

0

0

0

11
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Csövek és
csőszerelvények
Tengelyek
Csapágyazások
Tengelykapcsolók
Fékek
Hajtások, hajtóművek
Technológiai
alapismeretek
Alapfogalmak
Fémes szerkezeti
anyagok
Nemfémes szerkezeti
anyagok
Öntészet,
melegalakítások,
hőkezelések
Kötések
Forgács nélküli
hidegalakítások
Forgácsolás
Felújítási
technológiák
Anyag és hibakereső
vizsgálatok
Szereléstechnika
Elektrotechnikaelektronika
Villamos
alapfogalmak
Egyenfeszültségű
áramkörök
Váltakozó áramú
áramkörök
Villamos gépek
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10418-16 Járműkarbantartás

10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok

Szűrő áramkörök és
póluselmélet
Félvezetők és
alkalmazásuk
Száloptika,
elektronikus kijelzők
Digitális áramkörök
Karbantartási
gyakorlatok
Mérés és előrajzolás
Megmunkálás I.
Kötések
Megmunkálás II.
Anyagvizsgálatok
Szerelés
Mérési gyakorlatok
Villamos
méréstechnikai
alapismeretek
Egyenáramú villamos
alapmérések
Váltakozó áramú
villamos alapmérések
I.
Váltakozó áramú
villamos alapmérések
II.
Járműkarbantartás
Dokumentációs
ismeretek
Ápolási és
szervizműveletek
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Gépkocsi vizsgálati
műveletek

0

9

9

0

0

9

0

9

Fogyasztóvédelmi
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Gazdasági ismeretek
Adózási ismeretek
Munkajogi ismeretek
Gazdasági társaságok
Járműkarbantartás
gyakorlata
Dokumentációs
ismeretek
Ápolási és
szervizműveletek

10419-12
Járműszerkezetek javítása

Gépkocsi vizsgálati
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berendezések
Futóművek,
kormányberendezések
Fékrendszerek
Járműszerkezetek
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Motorok javítása
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javítása
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10420-12
Autóelektron
ikai
műszerész
feladatai

Jármű diagnosztika
és javítás
Hengertömítettség és
hengerüzem
összehasonlító
vizsgálatok
OBD, EOBD
(fedélzeti
diagnosztika)
Dízel motorok
diagnosztikája
Otto-motorok
gázelemzése
Futómű és
lengéscsillapító
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Fékberendezés, ESP
rendszer
diagnosztikája és a
kerékkiegyensúlyozás
Járműdiagnosztika
gyakorlata
Levegő és emisszió
rendszerek
Erőátviteli
berendezések
Futómű, fék és
kormányberendezés
Hűtő- és kenő
rendszerek
Tüzelőanyag-ellátó
rendszerek
Menetdinamikai
rendszerek
Autóelektronika
elmélete
A gépkocsi villamos
hálózata
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A villamos
energiaellátó rendszer
Indító berendezések
Világító, fény és
hangjelző
berendezések
Szélvédőtörlő és
mosó berendezések, a
fűtő és
légkondicionáló
berendezés
elektromos elemei
A gépjármű üzemét
ellenőrző műszerek és
visszajelző
berendezések
Gyújtóberendezések
Benzinbefecskendező
és motorirányító
rendszerek
Elektronikusan
irányított
dízelbefecskendező
rendszerek
A jármű biztonsági,
vagyonvédelmi és
vezetőtámogató
asszisztens
rendszerei. Alternatív
hajtású járművek
Autóelektronika
gyakorlata
Villamos hálózati-,
töltési-, és
indítórendszer
hibakeresése, javítása
Motorirányító
rendszerek
hibakeresése és
javítása
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A jármű villamos
alrendszereinek
hibakeresése, javítása
Autóelektronikai
diagnosztika
A villamos hálózatok
diagnosztikája és
javítása
Indító és áramellátó
rendszer
diagnosztikai
vizsgálata, javítása
Világító és fényjelző
berendezések
ellenőrzése, beállítása
Elektronikusan
irányított rendszerek
diagnosztikai
vizsgálata
Motorirányító
rendszerek vizsgálata
Biztonsági, komfort
és kényelmi
rendszerek
diagnosztikája és
javítása
Autóelektronika
diagnosztikai
gyakorlat
Villamos hálózati-,
energia-, indító, és
világítási rendszer
diagnosztikai
vizsgálata
Elektronikusan
irányított rendszerek
diagnosztikai
vizsgálata
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Motordiagnosztikai
vizsgálatok
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Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak,
személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai
Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi
szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés,
közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
3 óra/3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

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

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén) megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. 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 memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
22 óra/22 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5.
A tantárgy elsajátítása során
módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

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

2.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre

2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x
x
x

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

A
10007-16 azonosító számú
Informatikai és műszaki alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált
módon használ
Egyszerű multimédiás és kommunikációs
alkalmazásokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztonsági
eszközöket használ
LAN és WAN hálózatokat használ
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai
szöveget megért
Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő általános
szabályokat alkalmazza

Műszaki gyakorlatok

Műszaki ismeretek

Műszaki informatika
gyakorlat

A 10007-16 azonosító számú Informatikai és műszaki alapok. megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x
x
x
x
x

x
x

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat
alkalmazza

x

Meghatározza a műveleti sorrendet és a
felhasználandó anyagszükségletet
Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges
eszközöket, szerszámokat, készülékeket
Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

x

x

x

x

x

x

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel
elvégzi a technológiai alapműveletekhez
szükséges méréseket

x

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál
(vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel,
csiszol)

x

Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a
technológiai alapműveleteknél

x
x

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet
készít

x

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

x

x

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a szakmára,
szerelési-javítási technológiára vonatkozó
előírásokat

x

x

Részt vesz a tűzoltásban, mentésben, elsősegélyt
nyújt

x

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív
hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
Általános munkavédelem
Általános tűzvédelem
Elsősegélynyújtás
Érintésvédelem
Mechanikai mérések
Műszaki ábrázolás
Műszaki dokumentáció
Villamos és gépész rajzjelek
Általános anyagismeret
Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
kezelése
Mechanikai mérőműszerek
Szabványok felépítése és rendszere
Számítógépek felépítése és alkalmazása,
perifériák
Villamos gépek biztonságtechnikája
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek
Gépelemek
Gyártásismeret
Informatikai angol nyelv
Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai
Villamos mérések
Elektronikus áramkörök
Villamos és gépész rajzjelek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése
Szakmai számolási készség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok
értelmezése, megértése
Egyszerű kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Informatikai alapismeretek
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Fejlődőkélpesség,önfejlődés
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Nyelvhelyesség

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség

3. Műszaki informatika gyakorlat tantárgy

x
x

x
x

x
x

54 óra/0 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
4. A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, jelentőségét az
ipari termelésben. Tudják felhasználni informatikai ismereteiket a mindennapi szakmai
gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a számítógép hardver elemeit, legyenek képesek
azok működtetésére. Ismerjék meg az operációs rendszereket, és azok alapvető jellemzőit.
A tanulók ismerjék és alkalmazzák a különböző adathordozókat. Alkalmazzák az
operációs rendszereket. Tudjanak kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. Legyenek
képesek irodai programcsomagot céljuknak megfelelően használni, ismerjék és tartsák be
a szoftverhasználati jogokat. Tartsák fontosnak a hálózatba kapcsolt számítógép, valamint
a hálózatba kerülő információ védelmét. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai
informatikai feladatok megoldásához. Tudják fejleszteni, frissíteni szakmai tudásukat az
internet adta lehetőségek segítségével. A tanulók legyenek képesek minél szélesebb
körben alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket.
4.1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
5. A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
5.1. Témakörök
5.1.1.
Informatikai alapismeretek
18 óra/0 óra
Informatikai alapfogalmak.
A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése.
Központi egység és perifériák.
Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak.
Hardver alapismeretek.
Az alapkonfiguráció kialakítása.
Input és output egységek.
Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód.
Nyomtatók.
Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.).
Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon.
Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása.
Operációs rendszerek fogalma.
Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.
Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik.
Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.
Rendszeres biztonsági mentések fontossága.
Adatmentés.
Jelszavas állományvédelem, attribútumok.
Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, rendszeres biztonsági
mentések.

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás.
Állományok elérése, teljes elérési út.
Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem.
Vírusok típusai.
Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése.
Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás.
Egyszerű programok telepítése.
Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta szoftver,
licencszerződés, copyright, shareware, freeware, demo, publicdomain, szabad
szoftverek, creativecommons.
Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának ismerete.
5.1.2.
Irodai alkalmazások
18 óra/0 óra
Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során.
Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.
Megjelenítésre vonatkozó beállítások.
Formázási műveletek.
Helyesírás ellenőrzése.
Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata.
Táblázatok használata.
Nyomtatás.
Objektumok beszúrása a dokumentumba.
A prezentáció készítésének menete.
Szövegtervezés, elrendezés, tördelés.
Képek, objektumok illesztése, méretezése.
Digitális effektusok.
Vetítési beállítások, animáció, slideshow.
Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása,
adattípusok.
Lapok átnevezése, másolása, törlése.
Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.
Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.
A cellatartalom módosítása.
Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány és
munkalap hivatkozások.
Egyszerű függvények használata.
Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme.
Függvénytípusok.
Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása.
A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.
Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés.
5.1.3.
Számítógépes hálózatok
18 óra/0 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.
5.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
6. Számítógép terem
6.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.1.1.

Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

1.

magyarázat

2.

elbeszélés

3.

kiselőadás

x

4.

megbeszélés

x

5.

vita

x

6.

szemléltetés

7.

projekt

x

8.

kooperatív tanulás

x

9.

szimuláció

x

10.

szerepjáték

x

11.

házi feladat

x

x
x
x

x

6.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

-

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

-

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

-

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

-

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

-

x

-

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

x
x

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

x
x
x
x

6.2. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Műszaki ismeretek tantárgy

18 óra/0 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az
elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok
mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit,
megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas
technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket,
legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják
felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak
kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos
kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a
minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
7.3. Témakörök
7.3.1.
Egyenáramú áramkörök
Az atom szerkezete.
A villamos töltés fogalma.
Feszültség és potenciál.
Az elektromos áram, áramerősség.
Ellenállás és vezetés.
Vezető, szigetelő és félvezető anyagok.
Az elektromos áram hatásai.
Áramkör, mérések az áramkörben.
Ohm törvénye.
Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától.
Az ellenállás hőmérsékletfüggése.
Az ellenállás, mint alkatrész.
Villamos munka.
A fogyasztók teljesítménye.
Hatásfok.
Ellenállások terhelhetősége.
A hurok törvény.
Ellenállások soros kapcsolása.
Eredő ellenállás.
Feszültségosztó.
Potenciométer.
Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése.
A csomóponti törvény.
Ellenállások párhuzamos kapcsolása.
Áramosztó.
Árammérő méréshatárának kiterjesztése.
Vegyes kapcsolások.
Az áram hőhatása.
Az áram vegyi hatása.
Elektrolízis.

6 óra/0 óra

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.
7.3.2.
Mágneses tér és váltakozó áram
Mágneses tér.
Állandó mágnes.
Vezeték és tekercs mágneses tere.
Mágneses indukció és fluxus.
Mágneses gerjesztés és térerősség.
Anyagok viselkedése a mágneses térben.
Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás.
Mágnesezési görbe.
Mágneses kör.
A mágneses tér és az áram kölcsönhatása.
Az elektromágneses indukció.
Mozgási és nyugalmi indukció.
Önindukció.
Kölcsönös indukció.
Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása.
Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai.
Váltakozó feszültség előállítása.
Váltakozó feszültség és áram jellemzői.
Ellenállás váltakozó áramú körben.
Induktivitás váltakozó áramú körben.
Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között.
Induktív reaktancia.
Kapacitás váltakozó áramú körben.
Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között.
Kapacitív reaktancia.
Impedancia.
Váltakozó áramú teljesítmények.
7.3.3.
Szakrajz alapjai
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.

3 óra/0 óra

3 óra/0 óra

Feliratmező kialakítása.
Rajzdokumentáció nyilvántartása.
Vetületi, látszati és axonometrikus kép.
A méretmegadás elemei.
Méretarány.
A méretezés alapelvei.
Lemeztárgyak ábrázolása.
Szögek szerkesztése.
Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése.
Szakasz osztása.
Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése.
Görbe vonalú síkidomok szerkesztése.
A műszaki vázlat jellemzői, eszközei.
Lemeztárgy műszaki vázlata.
A vetületi ábrázolás alapjai.
Merőleges vetítés, képsíkok.
Síklapú testek ábrázolása.
Forgástestek vetületi ábrázolása.
Ábrázolás metszetekkel.
Gépelemek ábrázolása.
Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása.
Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása.
Szegek, csapszegek ábrázolása.
Csapágyak ábrázolása.
Fogazott gépelemek ábrázolása.
Nem oldható kötések ábrázolása.
Hegesztési varratok ábrázolása.
7.3.4.
Fémek és ötvözetek
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.

2 óra/0 óra

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.
7.3.5.
Nemfémes anyagok
2 óra/0 óra
Nemfémes anyagok általános tulajdonságai.
Szerves és szervetlen anyagok jellemzői.
Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői.
Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége.
Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása.
Villamos szilárdság.
Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6.
Levegő villamos szigetelési tulajdonságai.
Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Folyékony szigetelőanyagok: olajok.
Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi.
Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai.
Műanyagok jellemzői, csoportosításuk.
Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, alkalmazása.
Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, alkalmazása.
7.3.6.
Minőségbiztosítás
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.

2 óra/0 óra

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.
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1.

Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

1.

magyarázat

2.

elbeszélés

3.

kiselőadás

4.

megbeszélés

x

5.

vita

x

6.

szemléltetés

7.

projekt

x

8.

kooperatív tanulás

x

9.

szimuláció

x

10.

szerepjáték

x

11.

házi feladat

x

x
x
x

x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.

Információ feldolgozó
tevékenységek

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.1.

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

x
x

x

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x
x
x
x
x

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek
körében

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x

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

8.

Műszaki gyakorlatok tantárgy

36óra/0 óra*

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

8.1. 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.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
8.3. Témakörök
8.3.1.
Anyagok és szerszámok
16 óra/0 óra
Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.
Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.
Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.
Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.
Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.
Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.
Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.
Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.
Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület
kialakításához.
Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt
felületminőséggel.
Furatok középpontjának előrajzolása.
Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel.

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.
Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.
Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása,
levágása megfelelő szögben, sorjázása.
Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása.
Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve.
Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása.
Érvéghüvelyezés.
8.3.2.
Mérések
9 óra/0 óra
Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.
Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a
munkadarabra.
Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer használata,
pontos leolvasása.
Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.
Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.
Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres
kitűző használatával.
Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.
Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.
Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.
Méret ellenőrzése idomszerrel.
Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére.
Áram- és feszültségmérés multiméterrel.
Árammérés lakatfogóval.
Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata.
Vezeték, kötések ellenállásának mérése.
Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel.
Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel.
8.3.3.
Mechanikai és villamos kötések
11óra/0 óra
Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között.
A szegecs alakja, méretei, anyaga.
A szegecselés művelete, szerszámai.
Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).
A szegecs méretének helyes megválasztása.
Menetes alkatrészek ábrázolása.
Csavarok fajtái, adatai.
Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok.
Menetkészítés eszközei és szerszámai.
A menetfúrás és a menetmetszés.
Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal.
Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása.
Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.
Csavarkötés létesítése csavaranyával.
Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).
Ragasztott kötések jellemzői.
Ragasztóanyagok fajtái.

Ragasztási eljárások.
Ragasztási eljárások gyakorlása.
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés.
A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.
A forrasztás művelete.
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.
A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése.
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.
Csatlakozók kialakítása.
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1.

Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

1.

magyarázat

2.

elbeszélés

3.

kiselőadás

4.

megbeszélés

x

5.

vita

x

6.

szemléltetés

7.

projekt

x

8.

kooperatív tanulás

x

9.

szimuláció

x

10.

szerepjáték

x

11.

házi feladat

x

x
x
x

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.

x

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x
x
x
x
x

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz elemzés, hibakeresés
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

6.2.
6.3.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

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

A
10320-16 azonosító számú
Elektronikai berendezések
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Elektronika

Elektronika gyakorlat

A 10320-16. azonosító számú Elektronikai berendezések megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Ellenőrzi a mechanikai alkatrészek méreteit

x
x

x
x

Ellenőrzi a szerelési anyagok sérülésmentességét

x

x

NYÁK-lemezt készít, gyárt és ellenőriz
technológia szerint
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Beforrasztja az alkatrészeket
Beszereli a mechanikai alkatrészeket
Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket,
huzalozásokat
Készre szereli az áramkört
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört
Beállítja a tápegység feszültségeit
Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket
Minőségirányítási és gyártásközi információkat
szolgáltat

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Áramkörépítés, össze- és szétszerelés módok
Forrasztási eszközök (állomások) kezelési,
használati módjai

x
x

Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek
kezelési, használati módjai

x

Villamos kéziszerszámok kezelési, használati
módjai

x

Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések
Egyenáramú (áramkörök) hálózatok
alaptörvényei
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Erősítő áramkörök fajtái (alapkapcsolások
típusai, erősítő jellemzők, zajok, torzítások)
Erősítők fajtái (szélessávú, hangolt, nagyjelű)
Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
Félvezető diódák működési elve, típusai (normál,
Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky) és
alkalmazása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Huzalozási, kábelezési technikák
Mechatronikai készülékek szerelési, gyártási
módjai
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Mérés digitális műszerekkel
Mérés virtuális műszerekkel
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés, hitelesítés, beállítás
Mérési jegyzőkönyv készítése
Műszaki dokumentáció értelmezése
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási
lehetőségei
NYÁK-lemez készítési módjai
Tápegységek, stabilizált tápegységek
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris),
működési elve
Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok
alaptörvényei
Villamos alkatrészek vizsgálatának, szerelésének
módjai
Villamos áramkörök alapjai
Villamos és elektronikai készülékek szerelési,
gyártási módjai
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Villamos vezetékek, berendezések
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x
x

Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök
használata
Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló
gépek használata
Mechanikai kéziszerszámok használata
Forrasztástechnikai eszközök használata
Műszaki rajz olvasása, értelmezése, készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Kommunikációs rugalmasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

9. Elektronika tantárgy

52 óra/0 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse elő a tanulók áramköri
szemléletének kialakulását és fejlesztését.
Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök jellemzőinek és működésének
megértésére a tanulók a munkájuk során használják a szabványos jelöléseket. Alakuljon ki
a tanulókban az az igény, hogy alkalmazni tudják az elektronika szabványos
jelölésrendszerét.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
9.3. Témakörök
9.3.1.
Műszaki dokumentáció
Villamos rajzjelek
Vezetékek
Áramforrások
Feszültség– és áramrendszerek
Villamos készülékek kapocsjelölése
Kondenzátorok
Állandó és változó értékű ellenállások, potenciométerek
Tekercsek, transzformátorok
Fényforrások
Kapcsolók és érintkezők, jelfogók
Csatlakozások
Olvadóbiztosítók, feszültséglevezetők
Antennák
Elektroakusztikai átalakítók
Generátorok
Átalakítók
Erősítők
Szűrők
Félvezető eszközök
Villamos mérőműszerek
Logikai elemek
Villamos forgógépek
Világítástechnika és épületvillamosság
Az erősáramú technika rajzjelei
Az automatika rajzjelei
Villamos rajzcsoportok és típusok
Elvi összefüggési és működési vázlatok
Tömbvázlat vagy blokkvázlat
A működési vázlat
Elvi kapcsolási rajzok

4 óra/0 óra

Méretezési részletrajz
Elvi kábelezési rajz
Villamos csatlakozási rajzok
Nyomvonal jellegű tervek rajzai
Elrendezési (elhelyezési ) rajz
Szerelési rajz
Külső kábelezési rajz
Nyomtatott áramkörök rajza
Készítés
Vezető mintázatok kialakítása
Szigetelőközök
Klisérajz
Megmunkálási rajz
Felirati rajz
Szerelési rajz
9.3.2.
Villamos áramkör
A villamos áramkör.
A villamos áramkör részei.
Ideális feszültségforrás.
Fogyasztó.
Vezeték.
Villamosellenállás.
Ohm törvénye.
Részfeszültségek és feszültségesés.
Lineáris ellenállások, jelgörbéjük.
Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük.
Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás.
Az ellenállás hőmérsékletfüggése.
NTK ellenállások.
PTK ellenállások.
Feszültségfüggő ellenállások (VDR).
Fényfüggő ellenállások (LDR).
Az ellenállások kialakítása.
Huzalellenállások.
Tömörellenállások.
Rétegellenállások.
Az ellenállások jelölésmódja.
Az ellenállások terhelhetősége.
Villamos munka.
Villamos teljesítmény.
A teljesítmény mérése teljesítménymérővel.
A hatásfok.
A villamos hálózatok csoportosítása.
Passzív villamos hálózatok.
Aktív villamos hálózatok.
Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény.
Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény.
Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása.

4 óra/0 óra

Sorosan kapcsolt ellenállások eredője.
Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője.
Az ellenállások vegyes kapcsolása.
Delta-csillag átalakítás.
Csillag-delta átalakítás.
9.3.3.
Passzív és aktív villamos hálózatok
6 óra/0 óra
Nevezetes passzív villamos hálózatok.
A feszültségosztás törvénye.
Terheletlen feszültségosztó.
Terhelt feszültségosztó.
Potenciométer.
A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése.
Az áramosztás törvénye.
Az áramosztó.
Az árammérő méréshatárának kiterjesztése.
Wheatstone-híd.
Ellenállás mérése Wheatstone-híddal.
Aktív villamos hálózatok.
Az ideális feszültséggenerátor.
A valóságos feszültséggenerátor.
Az ideális áramgenerátor.
A valóságos áramgenerátor.
Feszültséggenerátorok üzemállapotai.
Üresjárás.
Rövidrezárás
Terhelési állapot.
Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.
A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével.
Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén.
Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel.
Feszültséggenerátorok kapcsolásai.
Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása.
Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása.
Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása.
A kiegyenlítő áram meghatározása.
Feszültségforrások vegyes kapcsolása.
9.3.4.
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.

2 óra/0 óra

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.
A témakör részletes kifejtése
9.3.5.
Aktív hálózatok. Villamos tér.
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.

7 óra/0 óra

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.
9.3.6.
Mágneses tér. Elektromágneses indukció.
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.

11 óra/0 óra

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.
9.3.7.
Váltakozó áramú hálózatok
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.

18 óra/0 óra

Teljesítmények a váltakozó áramú körben.
Teljesítménytényező.
Fázisjavítás.
Többfázisú hálózatok.
A háromfázisú rendszer.
Háromszögkapcsolás.
Csillagkapcsolás.
A háromfázisú rendszer teljesítménye.
Aszimmetrikus terhelés.
Forgó mágneses tér.
A villamos energia szállítása és elosztása.
A villamos gépek elméletének alapjai.
A transzformátor felépítése, működése.
Villamos forgógépek.
Szinkrongépek.
Aszinkrongépek.
Egyenáramú gépek.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1.

Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.

vita

x

4.

szemléltetés

5.

projekt

x

6.

kooperatív tanulás

x

7.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

5.4.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

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

10. Elektronika gyakorlatok tantárgy

54 óra/0 óra*

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

10.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elektronika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy mélyítse el az elektrotechnika
tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A tanuló gyakorlati munkája során
ismerje meg az elektronikai áramkörök létrehozása és vizsgálata során használt
eszközöket.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Villamos kötések és a NYÁK
6 óra/0 óra
Villamos kötések osztályozása:
Oldható kötések
Nem oldható kötések
Forrasztott kötés típusai:
Keményforrasztás
Lágyforrasztás
Lágyforrasztás kivitelezése
A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése
A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.
A forrasztás művelete
Forrasztási gyakorlat
Vezetékek, kábelek, huzalozás:
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.
Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.
A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.
Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák
rögzítése.
Elektromechanikus csatlakozók.
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.
Csatlakozók kialakítása.
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.
Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése
Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.

A fóliamintázat kialakítása
A szitanyomás technológiája.
Eszközök, segédanyagok.
Nyomtatott áramkörök maratása.
Forrasztandó felületek előkészítése.
Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.
Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.
Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend,
polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.
Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.
Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek
jelölése
10.3.2.
Egyenáramú alapmérések
6 óra/0 óra
Egyenáramú alapmérések
Mérési segédeszközök
Potenciométer
Tolóellenállás
Precíziós mérőellenállások
Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával
Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával
Ellenállás mérése Weatstone-híddal
Fajlagos ellenállás mérése
Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata
Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchoff huroktörvényének igazolása
Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata Kirchoff csomóponti törvényének
igazolása
Feszültségosztók vizsgálata
Potenciométerek vizsgálata
Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése
Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának
kiterjesztése
Feszültségmérő hitelesítése
Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának
kiterjesztése
Árammérő hitelesítése
Teljesítménymérő hitelesítése
Villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata
Az egyenáramú teljesítmény mérése
Energiaforrások vizsgálata
Energiaforrások belső ellenállásának, leadott teljesítményének és
hatásfokának vizsgálata
Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
10.3.3.
Váltakozó áramú alapmérések
Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése

6 óra/0 óra

Induktivitás mérése
Kondenzátor kapacitásának mérése
Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata
Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három
feszültség mérésével
Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata
Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata
Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás , tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör)
vizsgálata
Ellenállás , tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos
rezgőkör) vizsgálata
Egyfázisú váltakozóáramú teljesítmény mérése
Hanggenerátorok vizsgálata
Kezelőszervek
Beállítási lehetőségek
Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.
Kezelőszervek
Beállítási lehetőségek
Mérések oszcilloszkóppal
Amplitúdó mérés
Periódus idő mérés
Frekvencia mérési módszerek
Fázisszög mérési módszerek
RC feszültségosztó vizsgálata
Wien-osztó vizsgálat
10.3.4.
Áramkörök építése , üzemeltetése
12 óra/0 óra
Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése
Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.
A fóliamintázat kialakítása
A szitanyomás technológiája.
Eszközök, segédanyagok.
Nyomtatott áramkörök maratása.
Forrasztandó felületek előkészítése.
Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.
Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.
Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend,
polaritás, alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.
Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.
Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek
jelölése
Áramköri modulok üzembe helyezése

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan)
Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi
áramfelvétel mérése)
Az áramkör funkcionális vizsgálata
Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása
és beállítása
Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése
A mérési eredmények kiértékelése
Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése
Áramköri modulok beépítése
Kezelőszervek beépítése, csatlakoztatása
Be- és kimeneti csatlakozási felületek kialakítása
Speciális funkciójú kiegészítő elemek beépítése
A berendezés készre szerelése
Hibakeresés
Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés
Hibás javítási egység (alkatrész vagy modul) meghatározása
A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően
A javított áramkör, berendezés beüzemelése
Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése
A javítási művelet dokumentálása
10.3.5.
Elektronikai áramkörök vizsgálata
Kétpólusok építése, mérése
Aktív kétpólusok vizsgálata
Passzív kétpólusok vizsgálata
Félvezető diódák vizsgálata
Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele
Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele
Speciális diódák vizsgálata
Zener diódák mérése
Tűsdiódák mérése
Kapacitásdiódák mérése
Alagútdiódák mérése
Schottky –diódák mérése
Bipoláris tranzisztorok vizsgálata
A bipoláris tranzisztor műszaki adatainak értelmezése katalógus alapján
A tranzisztor jelleggörbéi
A bipoláris tranzisztor karakterisztikájának felvétele
Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral
Közös emitteres alapkapcsolás vizsgálata
Munkaponti adatok mérése
Erősítő jellemzők mérése
Frekvenciaátvitel mérése
Közös bázisú alapkapcsolás vizsgálata
Munkaponti adatok mérése
Erősítő jellemzők mérése
Frekvenciaátvitel mérése
Közös kollektorú alapkapcsolás vizsgálata

12 óra/0 óra

Munkaponti adatok mérése
Erősítő jellemzők mérése
Frekvenciaátvitel mérése
Unipoláris tranzisztorok
Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok
Jelleggörbék adatok , határadatok értelmezése katalógus alapján
MOSFET tranzisztorok
Jelleggörbék adatok, határadatok
Erősítő alapkapcsolások térvezérlésű tranzisztorral
Source- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata
Munkaponti adatok mérése
Erősítő jellemzők mérése
Frekvenciaátvitel mérése
Gate- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata
Munkaponti adatok mérése
Erősítő jellemzők mérése
Frekvenciaátvitel mérése
Drain- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata
Munkaponti adatok mérése
Erősítő jellemzők mérése
Frekvenciaátvitel mérése
10.3.6.
Műszaki dokumentáció gyakorlat
12 óra/0 óra
Számítógépes szimuláció
A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei
Szimuláció az elektronikában.
Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei
Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai
Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői
A szimuláció szintjei
Áramköri szintű szimuláció
Logikai szintű szimuláció
Kevert módú szimuláció
Az analízis üzemmódjai
Egyenáramú (DC) analízis
Váltakozó áramú (AC) analízis
Tranziens analízis
Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt
Egy konkrét (EWB, TINA stb.) áramköri szimulációs program
Munkaablak
Alkatrészkészlet
Mérőműszerek kezelése
Áramkörök építése, a szimulációs program használata
Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata
Az alkatrészek jellemzői
Az áramköri könyvtár használata
Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata.
Egyszerű áramkörök szimulációja.
Az elvégzett szimuláció dokumentálása.

Áramköri modulok (makrók) létrehozása és használata.
Kapcsolási rajz és NYÁK
Egyszerű áramkör műszaki dokumentációjának elkészítése.
A villamos berendezések dokumentációi, a kapcsolási rajz jellemzői, elkészítési
szempontok.
Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői.
Kapcsolási rajz készítése.
Az alkatrészjegyzék, a jellemzők feltüntetése; az alkatrészjegyzék elkészítésének
szempontjai.
Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése, beállításai.
A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése.
Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése.
A PCB kezelése.
Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok.
Az automatikus huzalozás.
Nyomtatás, nyomtatatási formák betartása.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
11. Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél
11.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.

vita

x

4.

szemléltetés

5.

projekt

x

6.

kooperatív tanulás

x

7.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x

x

11.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x
x
x

11.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10321-16 azonosító számú
Áramkörök ipari alkalmazása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ipari
alkalmazástechnika

Analóg és digitális áramköri dokumentációt
értelmez

x

x

Egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással
meghatároz

x

x

Ipari
alkalmazástechnika
gyakorlat

Elektronikus
áramkörök

A 10321-16 azonosító számú Áramkörök ipari alkalmazása megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK

Dokumentációk alapján összeállítja a
mérőrendszert
Ellenőrzi és beállítja a mérőrendszert
Dokumentációk és utasítások alapján méréseket
végez
Számítógépes tesztprogramokat futtat
Mérés alapján elvégzi az áramköri jellemzők
szükséges beállításait
Dokumentáció alapján hibakeresést végez
Útmutatás alapján behatárolja a hibás áramköri
egységet, elemet

x

x
x
x
x
x
x
x

A behatárolt hibás modult, áramköri elemet
kicseréli

x

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről és
a javítási munkáról

x

Minőségirányítási és gyártásközi információkat
szolgáltat

x

Műszaki leírások alapján számítógéppel
irányított eszközöket működtet

x

SZAKMAI ISMERETEK
Egyszerű vezérlőprogramokat működtet
Áramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai

x
x

Egyen- és váltakozó áramú villamos alapmérések

x

Forrasztási eszközök (állomások) kezelési,
használati módjai

x

Mechanikai eszközök, szerszámok, műszerek
kezelési, használati módjai

x

Villamos kéziszerszámok kezelési, használati
módjai
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Egyenáramú (áramkörök) hálózatok
alaptörvényei

x
x

x

x

x

x

x

Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Erősítő-áramkörök fajtái, jellemzői
Félvezető diódák működése, típusai (normál,
Zener, tűs, kapacitás, alagút, Schottky)
Hibakeresés, áramkörjavítás módjai
Huzalozási, kábelezési technikák
Kombinációs logikai hálózatok
Logikai áramkörök alapjai
Mechatronikai készülékek szerelési módjai
Mérés digitális műszerekkel
Mérés virtuális műszerekkel
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés, hitelesítés, beállítás
Mérési jegyzőkönyv készítése
Műszaki dokumentáció értelmezése
Műveleti erősítők alapkapcsolásai, alkalmazási
lehetőségei

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

Szekvenciális logikai hálózatok, regiszterek,
számlálók, multiplexerek
Tápegységek, stabilizált tápegységek
Tranzisztorok típusai (bipoláris, unipoláris),
működési elve

x
x

x

x

Váltakozó áramú (áramkörök) hálózatok
alaptörvényei

x

x

x

x

Villamos és elektronikai készülékek vizsgálati,
szerelési módjai
Villamos vezetékek, berendezések

x
x

Mikroszámítógépek, mikroprocesszorok
működésének alapjai, és alkalmazási lehetőségei
Számítástechnika alapjai
Számítógépek alkalmazása a méréstechnikában
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

x

x
x

Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök
használata
Villamos kéziszerszámok, kézi fémforgácsoló
gépek használata
Mechanikai kéziszerszámok használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Műszaki rajz olvasása, értelmezése,készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Kézügyesség
Mozgáskoordináció
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Kommunikációs rugalmasság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem-összpontosítás

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Módszeres munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)

12. Elektronikus áramkörök tantárgy

x

x

x
x

36 óra/0 óra*

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elektronikus áramkörök tantárgy tanításának célja, hogy segítse elő a tanulók áramköri
szemléletének kialakulását és fejlesztését.
A tanulók ismerjék meg az elektronikus áramkörök építőelemeit. Tegye képessé a
tanulókat az elektronikai az elektronikus alkatrészekből felépített kapcsolások
működésének megértésére.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Villamos áramköri alapismeretek
6 óra/0 óra
Aktív áramköri elemek
Passzív áramköri elemek
Lineáris áramköri elemek
Nemlineáris áramköri elemek
Aktív áramkör
Aktív áramköri elemeket is tartalmaz
Passzív áramkör
Kizárólag passzív áramköri elemeket tartalmaz
Lineáris áramkör
Minden áramköri eleme lineáris
Nemlineáris áramkör
Tartalmaz nemlineáris áramköri elemeket is
Kétpólusok
Aktív (generátorjellegű) kétpólus
Ideális feszültséggenerátorok
Valóságos feszültséggenerátorok
Üresjárási feszültség
Rövidzárási áram
Belső ellenállás
Ideális áramgenerátorok
Valóságos áramgenerátorok
Üresjárási feszültség
Rövidzárási áram
Belső ellenállás
Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív kétpólusok
Passzív kétpólusok
Felépítése:
Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek kombinációja
Helyettesítő képe

Aktív kétpólusok helyettesítő képe
Thevenin tétel
Norton tétel
Négypólusok
Deffiníció, rajzjel
Aktív négypólusok
Legalább egy aktív áramköri elemet tartalmaz
Passzív négypólusok
Csak passzív áramköri elemeket tartalmaz
Lineáris négypólusok
Minden áramköri elemük lineáris
Nemlineáris négypólusok
Nemlineáris áramköri elemeket is tartalmaz
Szimmetrikus négypólusok
Kimenetük és bemenetük felcserélhető
Ábrázolásuk.
Földszimmetrikus négypólusok
Kimeneti és ezzel egyidejűleg bemeneti kapcsaik felcserélhetők
Ábrázolásuk.
Négypólusok paraméterei
Impedancia paraméterek
Bemeneti impedancia
Átviteli (transzfer) impedancia nyitott bemenetnél
Átviteli (transzfer) impedancia nyitott kimenetnél
Kimeneti impedancia
Admittancia paraméterek
Bemeneti admittancia
Átviteli (transzfer) admittanciarövidrezárt bemenetnél
Átviteli (transzfer) admittanciarövidrezárt 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
12.3.2.
Tápegységek
A hálózati transzformátorok.
Hálózati egyenirányítók.
Egyutas egyenirányítók
Kétutas egyenirányítók
Graetz-kapcsolás

6 óra/0 óra

Középleágazásos kapcsolás
Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok)
A legegyszerűbb kivitel
Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok
Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok
Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok
Negatív stabilizátorok
Földfüggetlen feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása
Négyhuzalos feszültségstabilizátor
Integrált feszültségstabilizátorok áttekintése
Referenciafeszültség előállítása
Zener diódás megoldások
Tranzisztoros referenciafeszültség források
Kapcsoló üzemű tápegységek
Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek
Feszültségcsökkentő átalakító
A kapcsolójel előállítása
Feszültségnövelő kapcsolás
Polaritásváltó kapcsolás
Tárolóinduktivitás nélküli polaritásváltó kapcsolás
Típusválaszték
Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek
Együtemű átalakítók
Ellenütemű átalakítók
Nagyfrekvenciás transzformátorok
Teljesítménykapcsolók
Kapcsolójel előállítása
Veszteségszámítás
Integrált vezérlőkapcsolások
12.3.3.
Félvezetők
Félvezető diódák.
A PN átmenet felépítése és működése
A határréteg kialakulása
A félvezető dióda felépítése és működése
A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése
A félvezető dióda záróirányú előfeszítése
A dióda karakrerisztikája, jellemző adatai
A félvezető diódák típusai
Egyenirányító diódák
Zener-diódák
Tűsdiódák
Kapacitásdiódák
Alagútdiódák
Schottky diódák
Tranzisztorok.
Bipoláris tranzisztorok.
Bipoláris tranzisztorok felépítése
A bipoláris tranzisztor működése
A bipoláris tranzisztor alapegyenletei

6 óra/0 óra

A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai
A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi
A bipoláris tranzisztor műszaki adatai
A bipoláris tranzisztor határértékei
A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére
Unipoláris tranzisztorok
Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok
Felépítés és fizikai működés
Jelleggörbék, adatok, határadatok
MOSFET tranzisztorok
Felépítés és fizikai működés
Jelleggörbék, adatok, határadatok
Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai
Erősáramú félvezető eszközök.
Négyrétegű diódák
Tirisztorok
Vezérlőelektódával kikapcsolható tirisztor
Tirisztortetródák
Változtatható áramú kapcsolásdióda (DIAC)
Kétirányú tirisztortrióda (TRIAC)
Egyátmenetűtranzisztor (UJT)
Optoelektronikai alkatrészek.
Fotoellenállás
Fotodióda
Fotoelemek
Fototranzisztorok
Fényt kibocsátó dióda (LED)
12.3.4.
Erősítők
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

6 óra/0 óra

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
12.3.5.
Műveleti erősítők
Alapfogalmak
Egyenáramú erősítők
Differenciálerősítők
Fázisösszegző áramkör
Darlington-kapcsolás
Tranzisztoros áramgenerátorok
Műveleti erősítő kimeneti fokozatai.
Integrált műveleti erősítők
Integrált műveleti erősítő tulajdonságai
Az ideális műveleti erősítő
A valóságos műveleti erősítő.
Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén.
Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel.
Nem invertáló alapkapcsolás.
Invertáló alapkapcsolás.
Különbségképző áramkör.
Előjelfordító feszültségösszegző áramkör
Műveleti erősítők munkapont beállítása
A bemeneti nyugalmi áram biztosítása
Ofszet feszültség kompenzálása
Ofszet áram kompenzálása
Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása
Műveleti erősítők alkalmazásai
Váltakozó feszültségű erősítők
Aktív szűrőkapcsolások
Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában
12.3.6.
Digitális technika alapjai
A logikai hálózatok alaptörvényei.
A logikai algebra (Boole algebra)szabályai.
Logikai műveletek.
Negáció (invertálás)
Műveleti jel
Igazság tábla
Kapcsolási rajzjel
Kapcsolókkal történő megvalósítás
VAGY (OR) kapcsolat

6 óra/0 óra

6 óra/0 óra

Műveleti jel
Igazság tábla
Kapcsolási rajzjel
Kapcsolókkal történő megvalósítás
ÉS (AND) kapcsolat
Műveleti jel
Igazság tábla
Kapcsolási rajzjel
Kapcsolókkal történő megvalósítás
Nem-VAGY (NOR) kapcsolat
Műveleti jel
Igazság tábla
Kapcsolási rajzjel
Kapcsolókkal történő megvalósítás
Nem-ÉS (NAND) kapcsolat
Műveleti jel
Igazság tábla
Kapcsolási rajzjel
Kapcsolókkal történő megvalósítás
Kizáró-VAGY (XOR)
Műveleti jel
Igazság tábla
Kapcsolási rajzjel
Kapcsolókkal történő megvalósítás
Logikai függvények megadási módjai.
Szöveges függvény megadás
Algebrai függvény megadás
Grafikus függvény megadás
Idődiagramos függvény megadás
Kapcsolási rajz
Kombinációs hálózatok.
Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése.
Logikai hálózatok tervezése.
Algebrai egyszerűsítés
Boole-algebra szabályai
Grafikus egyszerűsítés
V-K tábla
Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök segítségével.
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.

vita

x

4.

szemléltetés

5.

projekt

x

6.

kooperatív tanulás

x

7.

házi feladat

osztály
x

x

x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk

x

x

x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

körében
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról

x
x

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján

x

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés

x

x
x
x
x

x
x
x

x

6.2.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

6.3.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Ipari alkalmazástechnika tantárgy

49 óra/ 0 óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
Az ipari alkalmazástechnika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók áramköri
szemléletét. A tantárgy tanulása során megismert áramkörökön keresztül a tanulók
megismerik az elektronikai áramkörök felhasználásának lehetőségeit.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

13.3.
Témakörök
13.3.1.
Jelkeltő és jelformáló áramkörök
Impulzustechnika
Impulzus jellemzők:
Felfutási idő
Lefutási Idő
Túllövés
Tetőesés
Impulzus idő
Periódus idő
Impulzus ismétlődési frekvencia
Kitöltési tényező
Aktív és passzív jelformáló áramkörök.
Lineáris jelformáló áramkörök
Differenciáló áramkör
Felépítés
Működés
Jelalak
Integráló áramkör
Felépítés
Működés
jelalak
Nemlineáris jelformáló áramkörök
Félvezető dióda kapcsolóüzemben
Sorsos diódás vágókapcsolás
Felépítés
Működés
Jelalak
Párhuzamos diódás vágókapcsolás
Felépítés
Működés
Jelalak
Kettős vágókapcsolás
Felépítés
Működés
Jelalak
Multivibrátorok
Tranzisztor kapcsolóüzemben
Astabil multivibrátor
Felépítés
Működés
Munkaponti adatok
Impulzus fel-és lefutási idő
Impulzuskitöltési tényező
Ismétlődési frekvencia
Kimeneti amplitúdó
Jelalak
Monostabil multivibrátor

19 óra/0 óra

Felépítés
Működés
Munkaponti adatok
Impulzus fel-és lefutási idő
Impulzuskitöltési tényező
Ismétlődési frekvencia
Kimeneti amplitúdó
Jelalak
Bistabil multivibrátor
Felépítés
Működés
Munkaponti adatok
Impulzus fel-és lefutási idő
Impulzuskitöltési tényező
Ismétlődési frekvencia
Kimeneti amplitúdó
Jelalak
Schmitt-trigger
Oszcillátorok
Oszcillátorok működési elve és felépítése
Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok
Visszacsatolt oszcillátorok
Visszacsatolás (hurokerősítés)
Amplitúdó feltétel
Fázisfeltétel
LC oszcillátorok
Alkalmazási terület
Tulajdonságok
Általános berezgési feltétel
Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör)
Frekvencia meghatározó elem
Hartley-oszcillátor (induktív hárompontkapcsolás)
Colpits-oszcillátor (kapacitív hárompontkapcsolás)
Emittercsatolt LC oszcillátor
Ellenütemű oszcillátorok
Kvarcoszcillátorok
Alkalmazási terület
Tulajdonságok
A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai
Alapharmonikus oszcillátorok
Felharmonikus oszcillátorok
RC oszcillátorok
Alkalmazási terület
Tulajdonságok
Wien-hidas oszcillátor
Wien-osztó
Felépítés
Átvitel

Visszacsatolt erősítő
Függvénygenerátorok
Elvi elrendezés
Gyakorlati kivitel
Feszültségvezérelt függvénygenerátorok
13.3.2.
Funkcionális áramkörök
Kombinációs hálózatokra épülő egységek
Összeadó áramkörök
Az összeadó áramkör elvi felépítése
Bináris összeadók
Fél összeadó áramkör
Teljes összeadó áramkör
Kivonó áramkör
BCD összeadó
Komparátorok
A komparátor elvi felépítése
Egy bites komparátor tervezése
Négy bites komparátor tervezése
16 bites komparátor tervezése
Aritmetikai-logikai egységek
Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése
Konkrét ALU egység működésének vizsgálata
Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök
Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése
Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata
Dekódoló áramkörök
Dekódoló áramkörök elvi felépítése
Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei
Dekódoló áramkör tervezése
Kódoló áramkörök
Kódoló áramkörök elvi felépítése
Konkrét kódoló áramkör működése, jelei
Kódoló áramkör tervezése
Multiplexerek,
A multiplexerek elvi működése
Adatok kiválasztása
Multiplexerek bővítése
Demultiplexerek
A demultiplexerek elvi működése
Adatok szétosztása
Dekódolás
Demultiplexerek bővítése
Szekvenciális hálózatokra épülő egységek
Regiszterek
A regiszterek elvi működése
P-P és S-S regiszterek felépítése
Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch)
Shift regiszterek

22 óra/0 óra

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
13.3.3.
Irányítástechnika
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:
irányítóberendezés
irányított berendezés
Az irányítási rendszer szerkezeti részei:
az elem
a szerv
a jelvivő vezeték
Az irányítás fajtái:
a rendelkezés létrejötte szerint:
kézi
önműködő
a hatáslánc szerint:
vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás
szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás
Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása:
szerkezeti vázlat

8óra/0 óra

működési vázlat
hatásvázlat
Az irányításban használt segédenergiák.
A segédenergiák fajtái:
villamos
pneumatikus
hidraulikus
vegyes
Vezérlés
A vezérlési vonal
A vezérlési vonal részei
A vezérlési vonal jelei
A vezérlési vonal jellemzői
A vezérlések fajtái
A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei:
Érzékelőszervek
Kapcsolókészülékek
Kézi kapcsolók
Nyomógombok
Reedkontaktus
Mikrokapcsolók
Érintkező-mentes, elektronikus kapcsolók
Beavatkozó szervek
Mágneskapcsolók
Reed-relé
Mágnesszelepek
Villamos szervomotorok
Membránmotoros szelep
Relék
Elektromechanikai relék
Semleges relék
Polarizált relék
Időrelék
késleltetvemeghúzó
késleltetveelengedő
késleltetve meghúzó és elengedő
Hőrelék
Időzítő- és ütemezőkészülékek
Az áramútrajz
Rajzjelek
Tervjelek
Alapvető villamos relékapcsolások:
Meghúzatás
Öntartás
A relé ejtése
Reteszelés
Nyomógombos keresztreteszelés
Elemi relés vezérlések:
Távvezérlés

Indítás több helyről
Leállítás több helyről
Villamos motor indításának vezérlése
Villamos motorok fékezésének vezérlése
Forgásirányváltás
Fordulatszám-változtatás
Programozható vezérlők (számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres)
programozása
Egyszerűbb, PLC-vel, vagy „intelligens programozható relével” irányított ipari
folyamatok modellezése
PLC-ktipusai, felépítése.
A PLC kiválasztása
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.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.

vita

x

4.

szemléltetés

5.

projekt

x

6.

kooperatív tanulás

x

7.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x

x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján

x

x

x
x
x
x
x

x
x

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x
x
x
x

x
x
x

6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x
x

x
x

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Ipari alkalmazástechnika gyakorlat tantárgy

154 óra/0 óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
Az ipari alkalmazástechnika gyakorlat célja, hogy elmélyítse az ipari alkalmazástechnika
tanulása során szerzett ismereteket.
Gyakorlati példákon keresztül fejlessze a tanulók áramköri szemléletét.
A tantárgy tanulása során megismert áramkörökön keresztül a tanulók megismerkednek az
elektronikai áramkörök felhasználásának lehetőségeivel is.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Tápegységek mérése
18 óra/ 0 óra
Egyszerű egyenirányítók vizsgálata
Egyutas egyenirányító vizsgálata
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó
esetén)
Középkivezetéses, kétutas egyenirányító vizsgálata
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek
(időállandó esetén)
Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése.
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó
esetén)
Feszültségtöbbszöröző vizsgálata
Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata
Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó
esetén)
Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátor nélkül
Jelalakvizsgálat pufferkondenzátorral
Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó
esetén)
Stabilizátorok mérése
Elemi stabilizátorok vizsgálata
Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti
feszültségek estén
Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata
Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő
ellenállások esetén
Tranzisztor disszipációs teljesítményének meghatározása
Integrált stabilizátorok vizsgálata
Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő
ellenállások esetén
Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása
Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség növelésekor
Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata
Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor
Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor
Visszahajló jelleggörbéjű túláramvédelem vizsgálata
14.3.2.
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

18 óra/0 óra

Szelektív erősítő és amplitúdóhatárolás mérése
Uki mérése különböző frekvenciák esetén
f0 hangolási frekvencia meghatározása (Ukimax)
Uki ,Ube mérése f0 frekvencián
Sávközépi A0 erősítés meghatározása
Az erősítő sávszélességének mérése
Colpitts-oszcillátor mérése
Áramfelvétel mérése
Munkaponti adatok meghatározása
Uv visszacsatolt feszültség mérése
Visszacsatoló hálózat 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 átvitelének meghatározása
Az erősítésszabályozás nélküli erősítő, Au feszültségerősítésének és fázistolásának
mérése
Amplitúdószabályozás vizsgálata
Wien-hídas oszcillátor mérése
Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián
A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása
Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián
Visszacsatoló hálózat â átvitelének meghatározása
Kristály-oszcillátorok vizsgálata
Kristály-oszcillátor jellemzőinek meghatározása
14.3.3.
Impulzustechnikai mérések
Impulzusjellemzők mérése
Felfutási idő
Lefutási Idő
Túllövés
Tetőesés
Impulzus idő
Periódus idő
Impulzus ismétlődésifrekvencia
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

18 óra/0 óra

Jelalak
Vágási szint meghatározás
Kettős vágókapcsolás mérése
Jelalak
Vágási szint meghatározás
Multivibrátorok vizsgálata
Tranzisztor kapcsolóüzemben
Astabil multivibrátor mérése
Működés vizsgálata
Munkaponti adatok
Impulzus fel-és lefutási idő
Impulzuskitöltési tényező
Ismétlődési frekvencia
Kimeneti amplitúdó
Jelalak
Monostabil multivibrátor mérése
Működés vizsgálata
Munkaponti adatok
Impulzus fel-és lefutási idő
Impulzuskitöltési tényező
Ismétlődési frekvencia
Kimeneti amplitúdó
Jelalak
Bistabil multivibrátor mérése
Működés vizsgálata
Munkaponti adatok
Impulzus fel-és lefutási idő
Impulzuskitöltési tényező
Ismétlődési frekvencia
Kimeneti amplitúdó
Jelalak
Schmitt-trigger vizsgálata
14.3.4.
Virtuális méréstechnika
A virtuális mérőműszerek felépítése
Adatgyűjtő és vezérlő műszer
Jelátalakítók, szenzorok
PC és a virtuális szoftver felület
A mérőszoftver használata
Fizikai mennyiségek mérése virtuális műszerekkel

18 óra/0 óra

14.3.5.
Áramkörök vizsgálata
Erősítő alapkapcsolások vizsgálata
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők beállítása és mérése
Lehetséges hibák felismerése és javítása

24 óra/0 óra

Többfokozatú erősítők vizsgálata
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítés beállítása potenciométer segítségével

Erősítőjellemzők beállítása és mérése
Lehetséges hibák felismerése és javítása

.

Szélessávú erősítők vizsgálata
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők beállítása és mérése
Lehetséges hibák felismerése és javítása
Hangolt erősítők vizsgálata
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők beállítása és mérése
Lehetséges hibák felismerése és javítása
Teljesítményerősítők vizsgálata
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők beállítása és mérése
Lehetséges hibák felismerése és javítása
Műveleti erősítők vizsgálata
Műveletvégző kapcsolás ellenőrzése
Mérőerősítő vizsgálata
Nem lineáris alkalmazások (komparátor)
Digitális áramkörök vizsgálata
Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével
Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál
Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata
Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal
Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése.
Villamos készülékek kezelésének betanítása.
Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások
elvégzése.
14.3.6.
Digitális áramkörök vizsgálata
27 óra/0 óra
Digitális áramkörök jellemzőinek mérése
Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével.
Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál.
Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata.
Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal.
Kombinációs hálózatok működésének elemzése
Logikai kapuk megvalósítása NAND és NOR kapuk segítségével
Kombinációs hálózatok megvalósítása NAND és NOR kapuk segítségével
Logikai szintek mérése különböző bemenet vezérlések esetén, igazságtábla
felvétele logikai függvény megadása
Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata
Aszinkron számláló működésének vizsgálata
Flip-flopok kimeneti jeleinek felvétele oszcilloszkóp segítségével,
állapot átmeneti tábla felvétele
Aszinkron MSI számláló vizsgálata

Aszinkron MSI számláló vizsgálata
Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével
Funkcionális áramkörök alkalmazása
Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása
Digitális áramköri hibák típusai.
Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele lépegető és nyomvonal
módszer, logikai diagnosztika).

14.3.7.
PLC programozás
16óra/0 óra
A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése.
A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése).
A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel.
PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése.
A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük leellenőrzése.
Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések,
megszámlálások).
Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, allokációs
lista készítése.
A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk.
Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel,
létradiagramos programozási nyelven.
Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven.
Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, programozási
nyelveken.
Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, dokumentálás.
Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken
(létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírtprogramok átírása egyik programnyelvről
a másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén. Átírt programok
ellenőrzése.
PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata.
A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás),
üzemmódok kiválasztása.
Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása.
14.3.8.
PLC program tesztelése
15 óra/0 óra
Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai.
A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken.
A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis)
Hibanapló, hibaelemzés.
A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata
hibakeresésre.
Tesztelt program „üzemi” próbája modellek és szimulációs programok segítségével.
A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb
lehetőségeinek használata hibakeresésre.
 TELEMECANIQUE PLC (check PLC ,modulediagnostics, setclock, update
firmware, errorcode), LCD kijelző információi. Számítógép - PLC kapcsolat








(communicationsetup), kapcsolat ellenőrzése. Program ellenőrzése (checkthe
program, comparethe program withmoduledata). I/O editor, program ellenőrzés
(Analyze program, view program errors). Forcing Input/Output Values, Animation
üzemmód használata hibakeresésre.
OMRON PLC PLC (status, clearmemory, allocatememory, error log, PLC
setup).Számítógép - PLC kapcsolat (communications), kapcsolat ellenőrzése.
Program ellenőrzése (verify program, force - setdata, program check).
FESTO PLC (Controllersettings, Driver és I/O configurations). Számítógép - PLC
kapcsolat (Communication Port Preferences), kapcsolat ellenőrzése. Program
ellenőrzése (Project settings, ForcingInputs 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 (forcevariables, forceoutputs).
SCHNEIDER PLC és project beállítások ellenőrzése (Configurator). Számítógép PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése (ethernet, modbus).Program ellenőrzése
(analyze program).Online üzemmód használata hibakeresésre (Control panel,
controller status, online events és diagnostics). Hibakezelési lehetőségek
(ErrorReport).

14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakmaspecifikus tanműhelyben vagy szakmaspecifikus gazdálkodó szervezetnél
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

1.

magyarázat

2.

kiselőadás

x

3.

vita

x

4.

szemléltetés

5.

projekt

x

6.

kooperatív tanulás

x

7.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk
körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés

x
x
x

x

6.2.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

6.3.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10416-12 azonosító számú
Közlekedéstechnikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Gépelemek-géptan

Mechanika

Közlekedési
ismeretek

Műszaki rajz

A 10416-12 azonosító számú Közlekedéstechnikai alapok. megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Műszaki rajzokat, kapcsolási vázlatokat készít,
használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről,
villamos berendezésekről
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat
készít
Összegyűjti a szakmai háttér információkat
Összetett műszaki terveket értelmez és használ
Közlekedésgépészeti berendezések műszaki
jellemzőit számítással ellenőrzi
Közlekedéselektronikai áramkörök jellemző
adatait meghatározza
Dokumentálja a számításokat
SZAKMAI ISMERETEK

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, ábrázolási
módok
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdonságai
Anyagvizsgálati eljárások
Képlékenyalakítási alapismeretek
Forgácsolási alapfogalmak, műveletek,
technológiák

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

Kézi és gépi forgácsolási technológiák, eszközök
Gépi forgácsoló eljárások gépeinek,
szerszámainak ismerete
Hegesztési, forrasztási alapismeretek,
alkalmazott berendezések és eszközök
Korrózióvédelemi alapismeretek
Gyártási utasítások értelmezése
Műszaki fizika
Közlekedésben alkalmazott gépelemek, gépek
Elektrotechnikai, elektronikai alapismeretek
Műszaki mérés eszközei
Digitális technikák és elektronikus műszerek

x
x
x

x

Mérési utasítások értelmezése
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági előírásai
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek
munkabiztonsági szabályai
Környezetvédelmi, tűzvédelmi ismeretek
Munkahelyi veszélyek, emberi tényezők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

Gépészeti dokumentációk olvasása, értelmezése,
készítése

x

Műszaki fizika alapösszefüggéseinek
alkalmazása

x

Elektromos dokumentációk olvasása,
értelmezése, készítése

x

Elektrotechnika, elektronika, digitális technika
alapösszefüggéseinek alkalmazása
Mérési jegyzőkönyvek készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Tervezés
Figyelem összpontosítás

15. Közlekedési ismeretek tantárgy

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

36 óra/36 óra*

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

15.1.

A tantárgy tanításának célja
A közlekedési alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék
meg a legfontosabb közlekedési alágazatok, nevezetesen a közúti, a vasúti, a vízi és
a légi közlekedés legfontosabb technikai jellemzőit.
A tanulók a tanulási folyamat során sajátítják el az egyes közlekedési alágazatoknál
alkalmazott technikai megoldásokat, azok történeti fejlődését azok jelenségeit és
folyamatait.
Továbbá ráirányítani a tanulók figyelmét az egyes közlekedési alágazatok közötti
kapcsolatrendszerre.
Ismerjék meg a tanulók az egyes ágazatok előnyeit és hátrányait más ágazatokkal
való összehasonlítás kapcsán, mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi,
valamint a szállítandó személyek illetve áruk mennyiségének figyelembevétele
alapján.
Felhívni a tanulók figyelmét a biztonságos közlekedés megvalósításának
feltételeire, valamint a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezőkre.

Lehetőséget biztosítani a tanulók számára, hogy az egyes közlekedési
területek megismerése során el tudja dönteni, hogy tanulmányait mely szakirányban
kívánja folytatni.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem
(közlekedéstörténet,
gazdaságtörténet,
tudománytörténet);
Fizika, kémia, biológia

15.2.

15.3.
Témakörök
15.3.1.
Közlekedéstörténet, közlekedési fogalmak
Közlekedéstörténet
A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése
A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése
A vasúti közlekedés kialakulása és fejlődése
A légi közlekedés története
A közlekedés fogalma, felosztása. Közlekedési alapfogalmak
A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése
A közlekedés felosztása
Közlekedési alapfogalmak
A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése
A közúti közlekedés
A vasúti közlekedés
A vízi közlekedés
Közlekedésbiztonság
A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők
Az aktív biztonság
A passzív biztonság
15.3.2.
A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája
A közúti közlekedés technikája
A közúti pálya
A közutak osztályozása
A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak
A közúti járművek
A közúti járművek csoportosítása
A közúti járművek szerkezete és felépítése
Otto- és dízelmotorok működése
A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
Tehergépjárművek
A közúti járművek fontosabb paraméterei
A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
A vasúti közlekedés technikája
A vasúti közlekedés felosztása
A vasúti pálya
Az alépítmény
A felépítmény részei
A felépítmény alapfogalmai
Vágánykapcsolások
Különleges felépítmények

technikatörténet,

8 óra/8 óra

20 óra/20 óra

A vasúti járművek
Vasúti vontatójárművek
A vasúti vontatott járművek szerkezete
A vasúti vontatott járművek típusai
A vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
A vízi közlekedés technikája
A vízi közlekedés csoportosítása
A vízi közlekedés pályája, vízi utak
Belvízi hajóutak
Tengeri hajóutak
A vízi közlekedés járművei
A hajók felépítése
A hajók fő méretei
A hajók haladása, irányítása és egyéb berendezései
A mai hajók csoportosítása
A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei
Kikötő, dokkok
Hajógyárak
A légi közlekedés technikája
A légi közlekedés felosztása
A légi közlekedés pályája
A légi közlekedés járművei
A légi járművek csoportosítása
A repülőgépek osztályozása
A repülőgépek szerkezete
A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei
A repülőgépek osztályozása
A repülőgépek szerkezete
15.3.3.
A járművek menetellenállásai
8 óra/8 óra
A gördülési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény
A légellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény
Az emelkedési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény
A hajtómű ellenállás
A járművek menetdinamikája
A gépjármű haladása ívmenetben-kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

x
x
x
x
x
x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

körében
7.1.
8.
8.1.

Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x

x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Műszaki rajz tantárgy

108 óra/108 óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
Műszaki rajzok segítségével közli a tervező az alkatrészre, részegységre vonatkozó
kialakítási, megmunkálási előírásait a kivitelező szakmunkásokkal. Javításkor,
felújításkor az eredeti állapot visszaállításához szükséges, hogy a javítást végző
szakember az eredeti vagy a felújítási dokumentációban szereplő műszaki rajzokat
olvasni, használni tudja. Szintén fontos, hogy egy alkatrész legyártásához olyan,
szabványosan beméretezett, a szakrajzi előírásoknak megfelelő vázlatot, vagy műszaki
rajzot tudjon készíteni a tanuló, amely alapján azt az alkatrészt le tudják gyártani. A
tantárgy fejleszteni igyekszik a tanuló térszemléletét is.
A tantárgy célja, hogy a gépészeti rajzok mellett a szakmaspecifikus villamos kapcsolási
rajzok sajátosságait is megismertesse a leendő szakemberekkel, mivel a jó kapcsolási
rajzolvasási készség feltétele az eredményes hibafeltárási folyamatnak.
Az alapismeretek elsajátítása után mutassa be a tanulóknak a korszerű számítógépes
rajkészítési eljárásokat.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
Matematika tantárgyból:
Geometriai mértékegységek
Elemi geometria, síkidomok és szerkesztésük: nevezetes szögek, szögszerkesztések,
szögfelezők, háromszög, négyszögek, sokszögek, kör, körcikk. Síklapú testek,
görbefelületű testek.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás
24 óra/24 óra
A műszaki ábrázolás eszközei: rajzlapméretek ismertetése, feliratmezők fajtái és
kialakításuk, darabjegyzék, rajzeszközök (rajztábla, ceruzák, vonalzók,
görbevonalzók, betűsablonok, körző, stb.)
A műszaki ábrázolás alapelemei: vonalfajták, vonalvastagság, szabványosítás,
méretarány. Szabványírás alkalmazása a géprajzokon. A méretmegadás elemei,
méretarány.
Műszaki vázlatkészítés, szabadkézi vázlat.
Síkmértani szerkesztések: szögek, szakaszok, merőlegesek és párhuzamosok,
síkidomok és szerkesztésük.

Térbeli alakzatok, térelemek ábrázolása: Síklapú és a forgástestek fajtáinak
bemutatása, a különböző alakzatok ábrázolási módjai. Vetítési módok.
Két- és három képsíkos ábrázolás
síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) vetületi ábrázolása teljes és csonkolt kivitelnél
forgásfelületek ábrázolása( henger, kúp, gömb)
Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei.
Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) ábrázolása axonometrikusan teljes és csonkolt
kivitelnél
Görbe felületű testek ( henger, kúp, gömb) axonometrikus ábrázolása.
Síklapú testek (hasáb, gúla) döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása.
Forgástestek döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. A témakör
részletes kifejtése
16.3.2.
Metszeti ábrázolás
24 óra/24 óra
A metszet keletkezése és ábrázolása
Az egyszerű metszet fajtái
Teljes metszet létrehozása, vízszintes, függőleges és ferdesíkú metszetek készítése,
jelölési módok
Részmetszet, kitörés ábrázolása
Félmetszet, félnézet, félnézet-félmetszet ábrázolási módok
Összetett metszetek: lépcsős metszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet,
kiterített metszet
Szelvények rajzolásának módozatai: A nézet kontúrvonalain belül megrajzolt
szelvény. A vetületen kívül rajzolt szelvények: a metszősík nyomvonalán,
elcsúsztatott helyzetben és a párhuzamos metszősíkú szelvények.
A metszeti ábrázolás sajátos szabályai: az anyagfajtától független metszetjelölések,
nem metszendő alkatrészek, részletek (küllők, bordák, csapok, csavarok, csigák,
ékek, fogantyúk, görgők, golyók, huzalok, karok, láncok, lemezek, orsók, rudak,
szegecsek, szegek, tengelyek).
Összeállítási rajz készítése az előzetesen tanult szabályok alkalmazásával.
Tárgyrészletek rajzolása: Kiemelt részlet, ismétlődő elemek, síkfelületek jelölése,
mozgó alkatrészek szélső helyzete, csatlakozó alkatrészek. A témakör részletes
kifejtése.
16.3.3.
Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések
24 óra/24 óra
A méretmegadás általános szabályai: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám
elhelyezése, megadása
Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: méretmegadások érintőkkel,
kiadandó, magától értetődő és tájékoztató méretek megadása, egyenlő osztású
távolságok méretmegadása, fél méretvonalak alkalmazása, éltompítások megadása,
stb.
átmenő-, zsák-, süllyesztett furatok méretmegadása
Lejtés és kúposság jelölése
Recézés, felületkikészítés és hőkezelés megadása
Központfurat, lekerekítés, beszúrás méretmegadása
Mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályai: láncszerű méretmegadás,
bázistól induló méretmegadás, táblázatos és kombinált méretmegadás. Méretek
elosztása a rajzon.

Felületminőségi
alapfogalmak.
Egyenetlenségek,
felületi
érdesség
értelmezése. A felületi érdesség megadása gépészeti rajzokon, jelölési módok.
A mérettűrés értelmezése, alapfogalmak (méret, névleges méret, tényleges méret,
felső- és alsó határméret, közepes méret, tűrés, felső határeltérés, alsó eltérés,
tűrésezett méret).
A tűrésmező elhelyezkedése az alapvonalhoz viszonyítva.
Hosszméretek és szögméretek tűrése, lejtés és kúposság tűrésmegadása.
Tűrés alapsorozatok táblázatos megadása, tűrésezetlen méretek pontossága.
Az illesztés alapfogalmai, az egységes tűrés-, és illesztési rendszerek felépítése
(alapeltérések, illesztési rendszerek, az illesztések jelölése, csap és lyuktűrések
táblázata)
Alak és helyzettűrések értelmezése, jelölései, megadása.
16.3.4.
Jelképes ábrázolás
36 óra/36 óra
Csavarmenetek ábrázolása: csavarvonal csavartest, csavarmenet képzése. Orsó és
anyamenet ábrázolások. Menetes furatok áthatásának ábrázolása. Menetkifutás,
szerszámkifutás jelölése. Menetek méretmegadása, csavarmenetek tűrésének,
illesztésének megadása.
Balmenetű gépelemek jelölése.
Hatlapfejű csavar és anya rajzainak szerkesztése. Csavarvégződések és csavarfejek
ábrázolása.
Menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolása.
Fogazatok és fogazott alkatrészek ábrázolása: jellemző méretek meghatározása, a
különböző fogazatok ábrázolása, műhelyrajza (pl.: hengeres kerék és kerékpár,
csavarkerékpár, kúpkerék, csigahajtás, fogasléc-fogasív). Fogazott alkatrészek
rajzjelei kinematikai ábrákon.
Bordás tengelykötések ábrázolása: A bordástengely és a bordásfurat jellemző adatai,
méretei, mérettáblázatok használata. Bordástengely és bordásfurat rajza. Bordáskötés
ábrázolása, műhelyrajz.
Csapágyak ábrázolása: siklócsapágy-persely rajza, mérettáblázat használata.
Gördülőcsapágyak különböző típusainak egyszerűsített, egyezményes és jelképes
ábrázolási módja.
Tömítések ábrázolása: záró fedelek és a mozgó alkatrészek tömítései (pl.: radiális
tengelytömítő gyűrű) részletes és jelképes ábrázolása, mérettáblázatok használata.
Rugók ábrázolása: hengeres húzó csavarrugók, nyomó csavarrugók metszeti, nézeti,
részletes vagy jelképes ábrázolása.
Nem oldható kötések ábrázolása: szegecs- és hegesztett kötések.
Szakma specifikus rajzi ábrázolások elméleti ismeretei, rajzkészítési gyakorlatok.
Számítógépes rajzkészítési eljárások bemutatása, fejlesztési lépések, irányzatok.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

egyéni
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

csoport
x

x
x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.

16.6.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

csoport- osztálybontás
keret

x

x
x

x
x
x
x
x
x

A tantárgy értékelésének módja

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

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

108 óra/108 óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A mechanika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók logikai készségét,
alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását. A tanulók tanulási folyamata
fejlessze tovább a fizika tantárgyban megismert természettudományos szemléletet,
alakítson ki általános műszaki szemléletmódot. Ismertessen meg a tantárgy
programjában felsorolt műszaki fogalmakkal, összefüggésekkel, törvényekkel és azok
alkalmazásaival, készítse fel a tanulókat a műszaki dokumentációk (táblázatok,
szabványok, diagramok) értelmezésére és használatára, alakítson ki olyan készségeket,
amelyek segítségével legyenek képesek képzeletük, gondolatuk, adott szerkezetek
egyszerűsített rajzi megjelenítésére.
Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási
feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
A gyakorlati feladatok közös megoldása mutasson rá az adott feladatok többféle
megoldási lehetősége által felkínált önellenőrzés fontosságára, fejlessze a tanulók
számolási készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék kialakulását.
Ki kell fejleszteni a műszaki életben alkalmazott mértékegységek alkalmazásának
készségét, a tanulók esztétikai érzékét a szerkesztési és számítási feladatok
áttekinthető, szép kivitelű megoldásaira.
Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan készségeket,
amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók egyszerűbb alkatrészek terhelésének
megállapítására.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is
elsősorban a matematikára és a fizikára épül.
A Matematika tantárgyból:
az algebrai műveletek
a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések
az elsőfokú egyenletek
és a vektorok témaköreire épít a Mechanika tantárgy.
A Fizika tantárgyból:
a mozgások
és a dinamika alapjai témakörökre épít a Mechanika tantárgy
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Merev testek általános statikája
Bevezetés
a mechanika tárgya
a mechanika felosztása, elemei
a tantárgy tanulásának célja, jelentősége
mértékegységek a mechanikában

18 óra/18 óra

a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása
Statikai alapfogalmak,
Erő
fogalma
fajtái
jelölések
mértékegységek
tulajdonságok
Forgató nyomaték
fogalma
meghatározása
értelme
Erőpár
fogalma
hatása
forgatónyomatéka
Erőrendszerek
fogalma,
összetevői,
fajtái,
az erőrendszer eredője
A statika alaptételei
erőháromszög tétele
két erő egyensúlyának feltétele
egyensúlyi erőrendszer hozzáadása, eltávolítása
hatás-ellenhatás törvénye
Az erő összetevőkre bontása
szerkesztéssel (vektorháromszög módszer)
szerkesztéssel (paralelogramma módszer)
számítással
Síkbeli erőrendszerek
Az erő áthelyezése
Az erők összegzése
Közös hatásvonalú erők eredője
Közös metszéspontú erők eredője
meghatározás vektorsokszög módszerrel,
meghatározás számítással.
Közös metszéspontú erőrendszer egyensúlya
három erő egyensúlya,
a testek egyensúlyának meghatározása szerkesztéssel,
a testek egyensúlyának meghatározása számítással.
Párhuzamos erők eredője
meghatározás számítással a nyomatéki tétel segítségével,
meghatározás vektor- és kötélsokszög segítségével,
a nyomaték szerkesztése kötélsokszöggel.
A súlypont és a súlyvonal fogalma
Tetszőleges síkidom statikai (elsőrendű) nyomatékának kiszámítási elve
Egyszerű síkidomok statikai nyomatéka
A síkidomok súlypont meghatározásának elve

Egyszerű síkidomok súlypontjának meghatározása
összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása számítással,
összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása szerkesztéssel.
A stabilitás (állékonyság) fogalma és gyakorlati jelentősége
17.3.2.
Síkbeli egyensúlyi szerkezetek
18 óra/18 óra
A kényszerek fajtái és jellemzői
A reakcióerő támadáspontjának nagysága és értelme
támasz,
kötél,
statikai rúd,
csukló és
befogás esetén
Három, közös síkban fekvő erő egyensúlyának feltételei
Az egyensúly feltételének meghatározása számítással
Három erő egyensúlyának meghatározási módszere szerkesztéssel
Kéttámaszú tartók
Alapfogalmak
fogalma,
szabványos jelölések,
támaszköz (fesztáv),
konzol,
terhelési módok.
Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó
a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus
módszerrel,
A kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó
a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus
módszerrel,
A kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó
A reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Egyik végén befogott tartók
Alapfogalmak
a befogott tartó fogalma,
szabványos jelölések,
terhelési módok,

a befogás reakciói.
Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó
a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki
megszerkesztése.
Egyenletesen megoszló terhelésű befogott tartó
a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki
megszerkesztése.
Vegyes terhelésű befogott tartó
a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki
megszerkesztése.
17.3.3.
Szilárdságtan
A szilárdságtan tárgya
Igénybevételek
egyszerű igénybevételek,
összetett igénybevételek.
Feszültségek
normál feszültség,
csúsztató feszültség.
Hooke-törvény
A megengedett feszültség
fogalma,
jelölése,
meghatározása számítással,
meghatározása táblázat segítségével,
terhelési módok Wöhler- szerint.
Méretezési eljárások
az alkatrész terhelhetőségének meghatározása,
a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása,
az alkatrész anyagminőségének megválasztása,
adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése.
A méretezés alapvető szempontjai
Húzó igénybevétel
a húzó igénybevétel alapösszefüggése,
méretezési eljárások,
a megnyúlás meghatározása,
egyenszilárdságú húzott rúd,

és grafoanalitikus
ábra léptékhelyes

és grafoanalitikus
ábra léptékhelyes

és grafoanalitikus
ábra léptékhelyes
48 óra/48 óra

kazánformula és alkalmazása.
Nyomó igénybevétel
a nyomó igénybevétel alapösszefüggése,
méretezési eljárások,
a rövidülés meghatározása,
a felületi nyomás,
a palástnyomás,
hőmérséklet változás okozta feszültségek.
Hajlító igénybevétel
Alapfogalmak
a hajlító igénybevétel vizsgálata,
jellemző fogalmak és elnevezések (rugalmas vonal, semleges réteg,
húzott szál, nyomott szál, alakváltozások).
A hajlító igénybevétel feszültsége
A hajlítás alapegyenlete
a Navier-féle összefüggés,
a szélső szál távolsága,
ekvatoriális másodrendű nyomaték,
keresztmetszeti tényező.
Ekvatoriális másodrendű nyomatékok és keresztmetszeti tényezők
tetszőleges keresztmetszet x és y tengelyekre számított másodrendű
nyomatéka,
téglalap, négyzet, kör, körgyűrű keresztmetszetek ekvatoriál
másodrendű nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek
meghatározása,
különböző területelemekből álló keresztmetszet ekvatoriális
másodrendű nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek
meghatározása,
a Steiner-tétel és alkalmazása,
hengerelt szelvények ekvatoriális másodrendű nyomatékainak és
keresztmetszeti tényezőinek meghatározása szabványok és
táblázatok segítségével.
Hajlításnál fellépő alakváltozások
egyik végén befogott tartó végének lehajlása, szögelfordulása,
különböző terhelésű kéttámaszú tartó közepének behajlása, a
végeinek szögelfordulása.
Tartók méretezése hajlításra
a nyíró igénybevétel elhanyagolása,
a tartó anyagának meghatározása táblázat segítségével,
a tartó keresztmetszeti méreteinek meghatározása,
a maximális terhelhetőség megállapítása,
a tartó igénybevételre való megfelelésének ellenőrzése,
Egyenszilárdságú tartó
egyenszilárdságú tartó-megoldások,
Nyíró igénybevétel
Tiszta nyíró igénybevétel
a tiszta nyírás jellemzői,
az igénybevétel alapösszefüggése,
a feszültség eloszlása.

Hajlítással párosult nyíró igénybevétel
az igénybevétel jellemzői,
az igénybevétel alapösszefüggése,
az alaktényező értékei.
Méretezés nyírásra
hajlítással párosult nyíró igénybevételű alkatrész terhelhetőségének,
a keresztmetszet méreteinek meghatározása, hajlítással párosult
nyíró igénybevételű alkatrész anyagminőségének megválasztása,
ellenőrzés palástnyomásra.
Csavaró igénybevétel
Alapfogalmak
a csavaró igénybevétel jellemzői, vizsgálata,
jellemző elnevezések, alakváltozás a csavaró igénybevételnél.
A csavaró igénybevétel feszültsége
Feszültség eloszlás az igénybevételnél,
adott keresztmetszetben ébredő feszültség meghatározása.
A csavarás alapegyenlete
Poláris másodrendű nyomatékok és poláris keresztmetszeti tényezők
tetszőleges keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka,
összefüggés a poláris és ekvatoriális másodrendű nyomatékok
között,
kör, körgyűrű és négyzet alakú szelvények poláris másodrendű
nyomatékának
és
poláris
keresztmetszeti
tényezőjének
meghatározása.
A csavaró igénybevétel alakváltozása
a keresztmetszet szögelfordulásának meghatározása,
a folyóméterenkénti maximális elcsavarodás.
Méretezés csavarásra
forgó tengelyeket terhelő csavaró nyomaték meghatározása az átvitt
teljesítmény és a fordulatszám ismeretében,
a csavarásra igénybe vett tengely terhelhetőségének, a szükséges
keresztmetszet méreteinek meghatározása,
a csavaró nyomatékkal terhelt tengely igénybevételnek való
megfelelésének ellenőrzése,
a csavarásra igénybevett tengely megfelelő anyagminőségének
kiválasztása,
a tengely szögelfordulásának meghatározása és ellenőrzése.
Kihajlás
a nyomó igénybevételű karcsú rúd vizsgálata,
a karcsúsági tényező,
a kihajlási hossz a rúd megfogásától függően,
az inerciasugár,
rugalmas és rugalmatlan kihajlás,
a törőfeszültség meghatározása Euler és Tetmayer szerint,
ellenőrzés kihajlásra,
a kívánatos kihajlási biztonsági tényezők.
Összetett igénybevételek
Egyirányú összetett igénybevétel
fogalma, értelmezése és fajtái,

húzás+hajlítás eredő feszültsége,
nyomás+hajlítás eredő feszültsége,
feszültségábrák,
méretezési módok.
Többirányú összetett igénybevétel
fogalma, értelmezése és fajtái,
a redukált feszültség meghatározása Mohr-szerint,
a redukált nyomaték,
méretezési módok.
17.3.4.
Kinematika-kinetika
24 óra/24 óra
Kinematika alapfogalmak
a kinematika tárgya,
a mozgások csoportosítása,
a mozgások jellemzői.
A pont kinematikája
Egyenes vonalú mozgások
egyenes vonalú, egyenletes mozgás,
egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgások,
kinematikai diagramok.
Görbevonalú mozgások
egyenletes körmozgás,
egyenletes körmozgást végző pont gyorsulása,
egyenletesen változó körmozgás.
Merev test kinematikája
A merev test mozgásának jellemzése
A merev test elemi mozgásai
Összetett mozgások
a test egyidejűleg többféle haladó mozgást végez,
a test egyidejűleg haladó és forgómozgást végez,
hajítás függőlegesen, vízszintesen és ferdén.
Kinetika alapfogalmak
a kinetika tárgya,
a kinetika alaptörvényei.
Az inercia- és gyorsuló rendszerek
az inerciaerő és gravitációs erő ekvivalenciája,
a súlyos és tehetetlen tömegek azonossága.
A D'Alembert-elv
A centripetális - és centrifugális erő
Merev test forgása rögzített tengely körül
A forgómozgás alaptörvénye
Tömegtehetetlenségi nyomaték
fogalma, mértékegysége,
értékét meghatározó tényezők,
egyszerű, homogén testek tömeg-tehetetlenségi nyomatéka,
Steiner-tétel és alkalmazása,
redukált tömeg,
tehetetlenségi sugár.

17.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Szaktanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x
x
x
x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x

x

x

x

x

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Gépelemek-géptan tantárgy

103 óra/108 óra*

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A gépelemek-géptan tantárgy tanításának célja, a közlekedéstechnikai gyakorlatban
szükséges készségek megszerzése, a gépészeti dokumentációk olvasásának,
értelmezésének elősegítése.
Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan szemléletet,
amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók alkatrészek terhelésének megállapítására,
felhasználhatósági területeinek beazonosítására, az igénybevételeknek megfelelő
karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok megszerzésére. Alapozza meg, segítse elő a
későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátításához, szükséges kötőelemeket,
kötési és biztosítási módokat.
A tantárgy feladata a műszaki életben előforduló alkatrészek, gépek, hajtásláncok
felépítésének ismertetése. Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki
fogalmak helyes és szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához. Az elmélet és a
gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse kialakítani a tanulókban
azt a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában optimálisan hasznosítani
tudja.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is

elsősorban a matematikára és a fizikára épül, valamint a közlekedés technikai
alapok modul tantárgyaival alkot szerves egységet.
Matematika
Fizika
Műszaki rajz
Metszeti ábrázolás
Méretmegadás
Jelképes ábrázolás
Mechanika
Statika
Szilárdságtan
Kinematika
Technológiai alapismeretek
Szereléstechnika
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Kötések
Megmunkálás
Szerelés
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Bevezetés, kötőgépelemek, kötések, biztosítások
20 óra/20 óra
Bevezetés, a tantárgy tanulásának célja, témakörei, mértékegységek, szabványok.
Kötések feladata, osztályozásuk.
Szegecskötések, szegecsfajták.
Szegecsek anyaga, osztályozásuk.
Szegecsek igénybevételei.
Szegecskötések méretezése, kialakítása.
Szegecskötések fajtái, szegecsek típusai alkalmazási területei.
Szegecskötésekkel kapcsolatos szabványok.
Csavarok, csavarfajták.
Csavarmenettel ellátott gépelemek.
Csavarok feladata, fajtái.
Csavarmenet modellek, menetprofilok csavarmenetek felosztása geometriai
jellemzőik alapján.
Erőhatások csavarkötésekben.
Csavarok igénybevételei, anyagok megválasztási szempontjai.
Csavarkötések méretezése.
Meghúzási nyomatékok.
Csavar és csavaranya biztosítások.
Csavarokkal, csavarkötésekkel kapcsolatos szabványok
Mozgató orsók alkalmazása, szerkezeti kialakítása.
Csapszegek, szegek és rögzítő elemek.
Helyzetbiztosítási elemek feladata, és követelményei.
Csapszegek, szegek felosztása, igénybevételei.
Csapszegek méretezése.
Ék és reteszkötések.
Forgó alkatrészek oldható kötőelemeinek, feladata, fajtái.
Ékkötés jellemzői, alkalmazhatósági feltételei.
Felületi minőség, tűrés, illesztés, lejtés számítása.

Ékkötés méretezése.
Reteszkötések gyakorlati megoldásai, méretezése.
Sajtolt és zsugorkötések.
Kötések alkalmazási területe.
Illesztéstechnikai számítások.
Rugók és lengéscsillapítók
6 óra/11 óra
Rugók feladata, alkalmazási területük.
Rugók anyaga és jellemzőik.
Hajlításra terhelt rugók.
Csavarásra terhelt rugók.
Húzó és nyomórugók.
Rugókarakterisztikák.
Egyszerű lengőrendszer, lengések, rezgések káros következményei.
Lengéscsillapítók feladata.
Lengéscsillapítók csoportosítása, kialakítása, működésük

18.3.2.

Csövek és csőszerelvények
10 óra/10 óra
Csövek anyaga és gyártása.
Csővezetékek felhasználási területei, és követelményrendszere.
Csővezetékek méretezése.
Különböző anyagú csővezetékeknél alkalmazott csőkötési eljárások.
Csővezetékek idomai, felfüggesztései.
Csőkiegyenlítők, zajcsökkentők kialakítása.
Áramlást szabályozó szerelvények feladata, fajtái.
Csapok, szelepek szerkezeti kialakítása, működésük.
Nagynyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása.
Kisnyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása

18.3.3.

8 óra/8 óra

18.3.4.

Tengelyek
Tengelyek feladata, felosztása, szerkezeti kialakítása.
Tengelyek igénybevételeinek meghatározása.
Tengelyek méretezése.
Hajlításra igénybevett tengelyek számítása lehajlásra.
Csavarásra igénybevett tengelyek számítása.
Csavaró nyomatékra igénybevett tengelyek számítása.
Egyenszilárdság fogalma és kritériumai.
Kritikus fordulatszám fogalma.
Kifáradás fogalma, élettartam növelés lehetőségei

18.3.5.

Csapágyazások
12 óra/12 óra
Csapágyazások feladata, kiválasztásának jellemző szempontjai.
Siklócsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, típusai.
Siklócsapágyak anyagai.
Siklócsapágyak súrlódási viszonyai.
Siklócsapágyak kenése, a csapágykenés hidrodinamikai elmélete.
Siklócsapágyak méretezése.
Gördülőcsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, csoportosítása.
Csapágyak csoportosítása a terhelés iránya szerint.

Csapágyak csoportosítása a gördülőelemek kialakítása szerint.
Elasztomer csapágyak.
Csapágyak méretezése.
Csapágyak illesztése beépítési megoldásai.
Csapágyak tömítési és porvédelmi megoldásai.
Csapágyakkal kapcsolatos szabványok.
18.3.6.

Tengelykapcsolók
10 óra/10 óra
Tengelykapcsolók feladata, felosztása.
Tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmények, jellemzőik.
Merev tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk.
Kiegyenlítő tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk.
Rugalmas tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk.
Tengelykapcsolók felosztása kapcsolási mód szerint.
Önműködő tengelykapcsolók.
Szabadonfutók.

18.3.7.

Fékek
6 óra/6 óra
Fékberendezések feladata elvi működése.
Fékek rendeltetése (rögzítő, üzemi, automata, vészfék)
Mechanikus elven működő súrlódó felületpárok szerkezeti kialakításai.
Fékek működtetésén megoldásai (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus,
elektromos rendszerek).
Fékerők, féknyomatékok számítása.

18.3.8.

Hajtások, hajtóművek
31 óra/31 óra
Nyomaték, és teljesítmény átvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk.
Dörzshajtás
Dörzshajtás súrlódási viszonyai.
Dörzskerekek szerkezeti kialakítása.
Végtelenített súrlódásos hajtások.
Végtelenített hajtások előfeszítésének megoldásai.
Szíjhajtások.
Szíjhajtások súrlódási viszonyai.
Szíjcsúszás hatása, és csökkentése.
Lapos-, bőr és gumiszíj hajtás.
Ékszíjhajtás.
Ékszíjak fajtái, szerkezeti kialakításuk, ékszíjtárcsák kialakítása.
Ékszíjhajtás kiválasztása, méretezése.
Fogasszíj-hajtás.
Lánchajtások.
Láncok és lánckerekek szerkezeti kialakítása.
Lánchajtások jellemzői, alkalmazási területei.
Fogaskerékhajtás feladata, csoportosítása.
Fogaskerékhajtás alapfogalmai, alaptörvényei.
Evolvensprofil származtatása, és kapcsolódása.
Hengeres fogaskerékhajtások (elemi és kompenzált fogazat)
Profileltolások felosztása.
Ferde fogazat.

Belső fogazat.
Csavarkerékhajtás.
Kúpos hajtások, kúpkerekek kapcsolódása.
Fogaskerék hajtóművek osztályozása.
Bolygóművek felépítése, működése.
Csigahajtás szerkezeti kialakítása, csiga és csigakerék kapcsolódása.
Forgattyús hajtóművek alkalmazása.
Hajtóművek csoportosítása.
Forgattyús hajtóművek felépítése, szerkezeti elemei.
Dugattyú, hajtórúd, és forgattyús tengely kialakítása.
Vezérlő mechanizmusok.
Huzalos, bowdenes, teleflex kábeles vezérlések szerkezeti elemei.
Tolórudas vezérlés szerkezeti elemei
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Multimédiás oktatóterem, lehetőség szerint szemléltetésre alkalmas alkatrészek,
szerkezeti elemek, modellek bemutatása.
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x
x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.

Információ feldolgozó

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

tevékenységek
1.1.

Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x

x
x
x

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x

x
x

x

x

x

x

x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
19. Technológiai alapismeretek tantárgy

103 óra/108 óra*

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

19.1.

A tantárgy tanításának célja

Alapozza meg, segítse elő a későbbi tanulmányok speciális ismereteinek
elsajátítását, segítse a tanulók rendszerszemléletének mielőbbi kialakulását, a
hagyományos, a műszaki gyakorlatban használt anyagok és technológiák
megismerését, az új iránti érdeklődés felkeltését.
A rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakításával a tanulók értsék meg az anyag
kiválasztása, megmunkálása, igénybevétele, hőkezelése, üzemeltetése, karbantartása,
és a felújítási mód megválasztása közti összefüggéseket.
Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki fogalmak helyes és
szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához.
A hagyományos és az aktuális javítási, karbantartási és megmunkálási eljárások alapos
elsajátításával képesek legyenek a tanulók a későbbi, korszerűbb technológiai
módszerek befogadására, alkalmazására.
Az elmélet és a gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse
kialakítani a tanulókban azt a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában
optimálisan hasznosítani tudja.
Az ismeretek elsajátításán keresztül alakuljon ki egy olyan motivációs bázis, amely
elengedhetetlenül szükséges a szakmai igényességhez, a lelkiismeretes
munkavégzéshez.
A tanulók logikai készségének fejlesztésével alapozzon meg olyan, elsősorban
munkahelyeken konvertálható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek lesznek a
technikai, technológiai fejlődés várható kihívásainak megfelelni.
Alakítson ki a tanulókban kellő szakmai hivatástudatot, olyan kritikai szemléletet, mely a
közlekedésbiztonsághoz és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez
alapvetően szükséges.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is
elsősorban a matematikára, a fizikára és a kémiára épül.
A Matematika tantárgyból:
az algebrai műveletek
a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések
az elsőfokú egyenletek
A Fizika tantárgyból:
a mozgások
és a dinamika alapjai témakörök épít.
A Kémia tantárgyból:
atomok szerkezete
fémek és vegyületeik
nemfémes elemek és vegyületeik
műanyagok
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Alapfogalmak
12 óra/12 óra
Alapfogalmak
gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai,
technológiai tulajdonságai
nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag
Fémtani alapfogalmak

fémek kristályrendszerei
színfémek kristályosodásának főbb jellemzői
kristályosodási sebesség- és képesség,
polikrisztallin dermedés,
rácshibák, diszlokáció,
a vas allotróp átalakulása lehűlési és hevítési görbéjével
ötvözet fogalma, az ötvözés módja, az ötvözetet alkotó fémek kapcsolata
a kétalkotós ötvözettípusok lehűlési folyamata
kétalkotós egyensúlyi diagram fogalma, lényege
a lehűlési görbe felvételének módszere
kétalkotós egyensúlyi diagram szerkesztését lehűlési görbékből
kétalkotós egyensúlyi diagramok olvasási szabályai
két fém egyensúlyi diagramjai, ha a képződő szövetelem:
szilárd oldat
eutektikum
szilárd oldat és eutektikum
az acél gyors hűtésekor bekövetkező változások, C-görbék
19.3.2.
Fémes szerkezeti anyagok
12 óra/12 óra
Nyersvasak és jellemző összetételük
Acélok csoportosítása, jelölése összetétel, tulajdonság és felhasználás szerint
Acélok szerkezeti elemek céljára
képlékeny alakításra alkalmas acélok
automata acélok
betonacélok
sínacélok
rugóacélok
golyóscsapágy acélok
szelepacélok
bevonatolt acélok
Acélok szerkezetépítés céljára
melegen hengerelt acélok
finomszemcsés szerkezeti acélok
Hőkezelési célú acélok
felületedzhető acélok
nemesíthető acélok
betétben edzhető acélok
nitridálható acélok
Különleges tulajdonságú acélok
melegszilárd acélok
hidegszívós acélok
korrózióálló acélok
hőálló acélok
Szerszámacélok
hidegalakító szerszámacélok
melegalakító szerszámacélok
műanyag megmunkáló szerszámacélok
gyors acélok
Acélöntvények

ötvözetlen acélöntvények
ötvözött acélöntvények
Öntöttvasak
lemezgrafitos öntöttvasak
gömbgrafitos öntöttvasak
ötvözött öntöttvasak
tempervasak
Alumínium tulajdonságai, a szennyező- és ötvöző anyagok hatása
Az alumíniumötvözetek csoportosításának alapja, felhasználási területük
Réz tulajdonságai, előállítása, ötvözetei, felhasználási területei
Ón és az ólom tulajdonságai, ötvözetei, jellemző felhasználási területei
19.3.3.
Nemfémes szerkezeti anyagok
Műanyag fogalma
Műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai
Műanyagok fő csoportjai és legjellemzőbb tulajdonságai
termoplasztok
duroplasztok
elasztomerek
egyéb nemfémes anyagok
kerámiák
kompozit anyagok
üveg
fa
papír
textilanyagok
bőr
kenőanyagok

12 óra/12 óra

19.3.4.
Öntészet, melegalakítások, hőkezelések
Öntészet
Az öntés célja, jelentősége
Az öntészet munkafolyamatai
formakészítés
olvasztás, öntés
öntvénytisztítás, kikészítés
Homokformázás
Precíziós öntés
Állandó formába öntések
gravitációs öntés,
nyomásos öntés,
a centrifugál öntés
Képlékenymelegalakítások
Csoportosításuk
kovácsolás
sajtolás
hengerlés
Egyéb melegalakító eljárások
Szabadon alakító kovácsolás szerszámai, műveletei

18 óra/18 óra

Süllyesztékes kovácsolás
Hengerlés berendezése, anyagai, technológiája
Sajtolás berendezései, anyagai, technológiája
Hőkezelések
Hőkezelések csoportosítása, műveletei
Hőkezelő berendezések
Acél hőkezelése
keményítő hőkezelések
egyneműsítő izzítások
szívósságfokozó hőkezelések
kérgesítő eljárások
nitridálás
ötvöző hőkezelések
Öntöttvas hőkezelése
szürkeöntvények hőkezelése
fehéröntvények hőkezelése
Ötvöző anyagok befolyása az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira
Dekarbonizációs jelenség hatásai
Alumínium és ötvözeteinek hőkezelése
19.3.5.
Kötések
Hegesztés
Hegeszthetőség fogalma
Hegesztő eljárások csoportosítása
bevont elektródás ívhegesztés
fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés
fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés
volframelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés
Lánghegesztés és lángvágás technológiája
Egyéb ömlesztő hegesztő eljárások
fedettívű hegesztés
plazmahegesztés
elektronsugaras hegesztés
lézersugaras hegesztés
aluminotermikus hegesztés
Ellenállás hegesztések
ponthegesztés
vonalhegesztés
dudorhegesztés
tompahegesztés
fólia- és iker fóliahegesztés
sajtoló hegesztési eljárások
acél- és vasöntvények hegesztése
Alumínium- és ötvözetei hegesztése
Réz- és ötvözetei hegesztése
Műanyaghegesztő eljárások
A hegesztés előkészítő- és utólagos munkálatai
Hegesztési hibák
Forrasztás

12 óra/12óra

Forrasztás meghatározása, technológiája
Forraszanyag fogalma, megválasztásának szempontjai
Forrasztási technológiák csoportosítása a forrasztás hőmérséklete szerint
Folyasztószer feladata, jellemző tulajdonságai
Forrasztópákával végzett forrasztő eljárások
Lángforrasztási eljárások
Fémragasztás
A fémragasztás célja, alkalmazási területei
Ragasztóanyagok
A ragasztás technológiája
Különféle anyagok ragasztása
19.3.6.
Forgács nélküli hideg alakítások
Forgács nélküli hidegalakítások jelentősége és gazdaságossága
Hidegalakító műveletek
vágás
darabolás
kivágás, lyukasztás
hajlítás
mélyhúzás
Térfogat-alakítások
hidegzömítés
hidegfolyatás
19.3.7.
Forgácsolás
Térfogat csökkentéses javítások, forgácsolás
Forgácsolás elmélete
forgácsképződés
forgácsoló szerszámok élgeometriája
forgácsolási erő
forgácsolás közbeni hőképződés
szerszámkopás és élettartam
Forgácsolási technológiák
esztergálás
fúrás, furatbővítés
gyalulás, vésés
üregelés, alakhúzás
marás
fűrészelés
abrazív megmunkálások
menetmegmunkálások
fogazások
különleges anyagleválasztási technológiák
szikraforgácsolás
elektrokémiai megmunkálások
ultrahangos forgácsolás
plazmasugaras megmunkálások
lézeres megmunkálások

6 óra/8 óra

6 óra/6 óra

19.3.8.
Felújítási technológiák
Térfogatnöveléses alkatrész felújítási technológiák
Felrakó hegesztési eljárások
Fémszórás
fémszórás lánggal
nagyfrekvenciás fémszórás
fémszórás gyakorlati alkalmazási területei
Galvanizálások
nikkelezés
krómozás
kadmiumozás
foszfátozás
Műanyagozás
bevonások technológiái
lángszórásos műanyagozás
lebegtetett poros műanyagozás
gázégő nélküli porszórás
bemártásos eljárás
Fémkittelés
három alkotós gyantás fémkittelés
fémkittelés műgyanta kittekkel
poliészter bázisú fémgyanta kittelés
19.3.9.
Anyag és hibakereső vizsgálatok
Anyagvizsgálatok
Anyagvizsgálati módszerek felosztása
Szakítóvizsgálatok elve
próbatest alakja, mérete
szakítógép szerkezeti felépítése
szakítóvizsgálattal meghatározható anyagi jellemzők
szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten
szakítóvizsgálat hűtött állapotban
Keménységmérések
Brinell-keménységmérés
Vickers-féle keménységmérés
Rockwell-féle keménységmérés
Dinamikus keménységmérési módszerek
Törésmechanikai vizsgálatok
ütve hajlító vizsgálatok
Fárasztó vizsgálatok
fárasztóvizsgálat forgó- hajtogatással
fárasztóvizsgálat húzás – nyomással
fárasztóvizsgálat hajlítással
fárasztóvizsgálat csavarással
Nyíró vizsgálat
Nyomó vizsgálat
Hideg alakíthatósági vizsgálatok
hajlító próbák
mélyhúzhatósági próbák

5 óra/8 óra

8 óra/8 óra

hajtogató próbák
csavaró vizsgálat
csövek vizsgálatai
Melegalakíthatósági vizsgálatok
duzzasztási próba
hajlító próba
önthetőségi próba
véglap edzhetőségi próba
hegeszthetőségi próba
Hibakeresővizsgálatok
Szemrevételezéses vizsgálatok
Penetrációs vizsgálatok
Mágneses repedésvizsgálatok
Örvényáramos vizsgálatok
Ultrahangos vizsgálatok
Radiológiai vizsgálatok
Izotópos vizsgálatok
Füstgázelemző vizsgálatok
füstgáz elemzési módszerek
Qrsat- módszer
infravörös abszorpciós módszer
elektrokémiai elven működő módszerek
19.3.10. Szereléstechnika
12 óra/12 óra
Szerelési alapfogalmak
gépipari szerelés,
szerelési méretláncok,
a teljes cserélhetőség módszere,
a részleges cserélhetőség módszere,
a kiválasztás vagy válogatás módszere,
az utólagos illesztés módszere,
a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere.
Szerelési rendszerek
a munkadarabok mozgási módja,
a szerelés térbeli elrendezése,
a szakosítás mértéke,
a szerelés ütemessége,
a szerelés szervezése,
a szerelés és alkatrészgyártás összefüggése,
a szerelés dokumentációja.
Alkatrészek tisztítása
A tisztítás fontossága, alkalmazása
Alkatrészekre tapadó szennyeződések osztályozása
vegyi összetételük (szerves, szervetlen, zsíros, lúgos, semleges)
halmazállapotuk (szilárd, cseppfolyós)
eredetük (az érintkező munkaközeg lerakódásai, korrózió,)
felületre való tapadásuk mértéke alapján (por, hámló festékréteg) is
A tisztítás fizikai és kémiai alapjai
A tisztítás leggyakoribb módszerei

fizikai tisztítás módszerei:
lángsugaras tisztítás
oldószeres mosás
gőzsugár-tisztítás
kémiai tisztítási módszerek:
festék lemaratás
pácolás
lúgos tisztítások
savas tisztítások
mechanikai tisztítási módszerek:
tisztítás kézi, vagy gépi kefével, csiszolás
szemcseszórás
folyadéksugaras tisztítás
alkatrésztisztító berendezések
19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x
x
x
x
x
x

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1..

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Elektrotechnika-elektronika tantárgy

154 óra/144óra*

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

20.1.

A tantárgy tanításának célja
Fejlessze a tanulók logikai készségét,

alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását,
fejlessze a tanulók számolási készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék
kialakulását,
alapozza meg a tanulók villamossággal és elektronikával kapcsolatos szakmai
ismereteit

20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek
Fizika: anyagismereti, mechanikai, termodinamikai,
ismeretek

optikai,

hullámtani

20.3.
Témakörök
20.3.1.
Villamos alapfogalmak
22 óra/20 óra
Villamos alapfogalmak
Elektronelmélet
Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon
belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris
szerkezete.
Statikus elektromosság és elektromos vezetés
Statikus elektromosság és az elektrosztatikus töltések eloszlása. A
vonzás és taszítás elektrosztatikus törvényei. A töltés egységei,
Coulomb-törvény. Elektromos vezetés szilárd anyagokban, gázokban és
vákuumban.
Elektromosságtani fogalmak
Az alábbi fogalmak, mértékegységeik és a rájuk ható tényezők:
feszültségkülönbség, elektromotoros erő, feszültség, áramerősség,
ellenállás, vezetés, töltés, egyezményes folyásirány, elektronok áramlása.
Elektromos áram keltése
Feszültség keltése az alábbi módszerekkel: fény, hő, súrlódás, nyomás,
kémiai folyamatok.
Villamosáram hatásai
Hőhatás
ellenállások melegedése, fajhő, hőmennyiség, felhasználás.
Vegyi hatás
elektrolízis, Faraday-törvény, elektrokémiai korrózió, korrózió-védelem.
Élettani hatás
fogalma, áram hatása ideg és izom rendszerre.
Mágnesesség
Időben állandó mágneses terek
A mágnesesség elmélete. Mágnesek tulajdonságai. A Föld mágneses
terében felfüggesztett mágnes viselkedése. Mágnesezés és demagnetizálás.
Mágneses
árnyékolás.
Mágneses
anyagok
különböző
fajtái.
Elektromágnesek felépítése és működési elve. Jobbkéz-szabály áramvezető
körüli mágneses tér meghatározására. Mágneses fluxus, térerősség,
mágneses indukció, gerjesztés, permeabilitás. Mágnesezési hiszterézisgörbe, remanencia, koercitív erő, telítési pont.
Időben változó mágneses terek

Faraday-törvény. Lenz-törvény és a polaritást meghatározó szabályok.
Mozgási indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, tekercs önindukciós tényezője.
Kölcsönös indukció, tekercsek kölcsönös indukciós tényezője. ÖrvényáramA
témakör részletes kifejtése
20.3.2.

Egyenfeszültségű áramkörök
14 óra/14 óra
Egyenfeszültség források
Primer elemek és szekunder elemek (akkumulátorok) fajtái, felépítésük,
kémiai folyamataik, jellemzőik. Sorba és párhuzamosan kötött cellák.
Belső ellenállás és hatása a telepre. Termoelemek felépítése, anyagai,
működése és jellemzői. Fotocellák, fényelem felépítése, működése és
jellemzői.
Villamos törvényszerűségek
Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye. Az ellenállás, feszültség
és áramerősség kiszámítása a fenti törvények segítségével. Ideális és valós
feszültség források, belső ellenállás, üresjárási feszültség, kapocs
feszültség. Feszültség forrás helyettesítő kapcsolások, Thevenin, Norton
helyettesítő kép. Üzemállapotok, üresjárás, terhelés, rövidzárás.
Kapcsolások, soros, párhuzamos, vegyes jellemzői.
Ellenállás
Ellenállás és az azt befolyásoló tényezők. Fajlagos ellenállás. Ellenállások
színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye
wattban. Soros és párhuzamos ellenállások. Az összes ellenállás
kiszámítása soros, párhuzamos és soros-párhuzamos kapcsolásoknál.
Potenciométerek és szabályozó ellenállások működése és alkalmazása.
Wheatstone-hidak működése. Pozitív és a negatív hőmérsékleti együttható.
Termisztorok (NTK, PTK), feszültségfüggő ellenállások.
Villamos teljesítmény és munka
Villamos teljesítmény és munka fogalma, mértékegysége és meghatározása
az áramkör adataiból. A teljesítmény mérésének módja. A hatásfok,
villamos készülékek jellemző hatásfoka. Az ellenállások terhelhetősége.
Kapacitás-kondenzátor
Kondenzátorok működése és funkciója. Lemezek feltöltődési felületét
meghatározó tényezők, lemezek közötti távolság, lemezek száma,
dielektrikum és dielektromos állandó, üzemi feszültség, névleges
feszültség.
Kondenzátor-fajták, felépítés és funkció.
Kondenzátorok színkódolása.
Kapacitás- és feszültség-számítások soros és párhuzamos áramköröknél.
Kondenzátor exponenciális feltöltődése és kisülése, időállandók.
Kondenzátorok vizsgálata

20.3.3.
Váltakozó áramú áramkörök
14 óra/14 óra
Váltakozó áram elmélete:
Szinusz-hullám: fázisszög, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia. A
feszültség pillanatnyi, átlag-, négyzetes közép, csúcs- és csúcstól csúcsig
mért értékei és ezek kiszámítása a feszültséggel, áramerősséggel. Egyfázis/háromfázis előállítása jellemzői. Váltakozó áramú teljesítmények, hatásos,

meddő, látszólagos teljesítmény egy- és háromfázis esetén. Váltóáramú
munkavégzés, hatásfok. Háromszög- és négyszöghullámok.
Ohmos (R), kapacitív (C) és induktív (L) áramkörök:
A feszültség és az áramerősség fázisviszonya L-, C- és R-áramkörökben,
párhuzamos, soros és soros-párhuzamos kapcsolásnál. Teljesítmény-leadás
L-,
Cés
R-áramkörökben.
Eredő
impedancia,
fázisszög,
teljesítménytényező, feszültség és áramerősség számítása. Hatásos,
látszólagos és meddő teljesítmény számítása. Rezgőkör
20.3.4.

Villamos gépek
14 óra/14 óra
Transzformátorok
Transzformátorok felépítése és működése; Transzformátor-veszteségek
és leküzdésük módszerei; Transzformátor működése terhelés mellett és
terhelés nélkül; Teljesítmény átvitel, hatásfok, polaritás-jelölések; Vonali
és fázisfeszültségek és áramok számítása; Teljesítmény-számítás
háromfázisú rendszereknél; Primer és szekunder áram, feszültség,
tekercsszám viszony, teljesítmény, hatásfok; Feszültségváltó
Egyenáramú forgógépek
A motor és a generátor alapelve. Egyenáramú generátor alkotórészeinek
felépítése és célja. Egyenáramú generátorok működése és azok a
tényezők, amelyek a teljesítményt és az áramot befolyásolják az
egyenáramú generátorokban. Egyenáramú motorok működése és azok a
tényezők, amelyek az egyenáramú motorok teljesítményét,
forgatónyomatékát, fordulatszámát és forgásirányát befolyásolják. Külső,
soros, mellékáramköri és vegyes gerjesztésű motorok; Indítógenerátorok
felépítése.
Váltóáramú forgógépek
váltakozó áramú generátorok
Tekercs forgása mágneses erőtérben és a keletkező hullámforma.
Szinkron generátor. Forgó armatúrás és forgó mágneses mezős
váltakozó áramú generátorok működésmódja és felépítése.
Egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú generátorok. Háromfázisú
csillag- és delta-kapcsolások előnyei és alkalmazása. Állandó
mágneses generátorok
Váltakozó áramú motorok
Egy- és többfázisú váltakozó áramú szinkronmotorok és
aszinkron motorok felépítése, működési elvei és jellemzői. A
fordulatszám és a forgásirány ellenőrzésének módszerei. Forgó
mágneses mező létrehozásának módszerei: kondenzátor,
induktor, árnyékolt vagy osztott pólus

20.3.5.
Szűrő áramkörök és póluselmélet
8 óra/8 óra
Szűrő áramkörök
Alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, sávzáró szűrők működésmódja,
jellemzői, alkalmazása és használata.
Kétpólus, négypóluselmélet
Kétpólus helyettesítés: aktív és passzív kétpólusok helyettesítése.
Négypólus helyettesítés: impedancia, admittancia és hibrid paraméteres
helyettesítés

20.3.6.
Félvezetők és alkalmazásuk
30 óra/28 óra
Diódák
Anyagok, elektronkonfiguráció, elektromos tulajdonságok. P és N típusú
anyagok: a szennyezések hatása a vezetésre, többségi / kisebbségi
töltéshordózókra. PN-átmenet félvezetőkben. Potenciál kialakulása PNátmeneteknél előfeszültség nélkül, nyitó és záró irányú előfeszültség mellett.
Egyenirányító diódák fő jellemzői és alkalmazása. Sorba és párhuzamosan
kapcsolt diódák. Vezérelt egyenirányítók (tirisztorok), Világító diódák
(LED), fotódiódák, Zener dióda, Shottky-dióda. Feszültségfüggő
ellenállások (varisztorok). Ezek alkalmazása. Diódák jelölései. Diódák
működésének ellenőrzése.
Tranzisztorok
PNP és NPN tranzisztorok felépítése működése és jellemzői. Térvezérlésű
tranzisztorok
felépítése
működése
és
jellemzői.
Tranzisztorok alkalmazása: erősítő-osztályok (A, B, C). Egyszerű
áramkörök: erősítő, kapcsoló és stabilizáló. Többfokozatú áramkörök:
kaszkádkapcsolású, ellenütemű erősítők, oszcillátorok, multivibrátorok,
jelformáló áramkörök.
Integrált áramkörök
Analóg integrált áramkörök
Megjelenési formái, felépítése, jellemzői. Műveleti erősítő jelölése,
felépítése, jellemzői. Műveleti erősítős kapcsolások: invertáló, nem
invertáló erősítő, integráló, differenciáló áramkör, oszcillátor,
multivibrátor kapcsolások.
Digitális integrált áramkörök
Megjelenési formák, felépítés, jellemzők, jelölésmód.
Nyomtatott áramkörök
Felépítése, jellemzői, felhasználása
20.3.7.

Száloptika, elektronikus kijelzők
6 óra/6 óra
Száloptika
Fénnyel kapcsolatos alaptörvények. Optikai adók, közvetítő közegek
(optikai szálak) optikai vevők működése, jellemzői.
Katód-sugárcsöves kijelző (CRT)
Felépítés, működés, jellemzők.
Világító diódás kijelző (LED)
Felépítés (kialakítás), működés, jellemzők.
Folyadék kristályos kijelző (LCD)
Fajták, felépítés (kialakítás), működés, jellemzők.
Plazma kijelző
Felépítés (kialakítás), működés, jellemzők

20.3.8.
Digitális áramkörök
46 óra/40 óra
Digitális technika alapjai
Számrendszerek
Bináris, oktális, decimális, hexadecimális számrendszerek. Műveletek
számrendszerekben. Átváltás számrendszerek között.
Kód rendszerek

Numerikus kódok, karakteres kódok.
Logikai algebra
Logikai változó, alapműveletek, logikai függvények. Boole algebra.
Logikai függvények egyszerűsítése. Carnaught-tábla.
Digitális áramkörök
Kombinációs hálózatok
Digitális kapu áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása logikai
függvények megvalósítására.
Sorrendi hálózatok
Digitális tároló áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása
számlálók, léptető áramkörök megvalósításához.
Multiplexerek, demultiplexerek
Kódoló, dekodoló áramkörök megvalósítása kapu és speciális
áramkörökből.
Analóg-digitál (A/D), digitál-analóg (D/A) átalakítók
Passzív és aktív elemek felhasználása, közvetett és közvetlen átalakítók,
pillanatérték és átlag érték átalakítók. Súlyozott ellenállás hálózat,
műveleti erősítős D/A. Kompenzációs, feszültség-idő átalakítós, kettős
meredekségű A/D.
Számítógépekalapvető felépítése, működése
Digitális számítógép felépítése
Neumann-elv, BUS rendszerek.
Mikroprocesszorok
Felépítése, kiviteli formák, jellemzők, működés alapjai
Memóriák
ROM, EROM, EPROM, RAM. Kiviteli formák, jellemzők, működés.
Illesztő egységek
PCI, SATA, IDE, USB.
Perifériák
Be- és kimeneti egységek. Adattárolás (FDD, HDD, SDD, CD, DVD, Blueray,
Pendrive, memória kártya), adatmegjelenítés (grafikus kártya, nyomtató), egér,
billentyűzet
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Multimédiás tanterem
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

x

x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
5.
6.

megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

x
x
x

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

8.
8.1.

Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10417-12 azonosító számú
Közlekedéstechnikaigyakorlatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Karbantartási
gyakorlatok

Mérési gyakorlatok

A 10417-12 azonosító számú Közlekedéstechnikai gyakorlatok megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez
általános eszközökkel
Anyagvizsgálatokat végez
Villamos méréseket végez analóg és digitális
műszerekkel

x
x
x
x

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal

x

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló
alapeljárásokkal

x

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel

x

Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Szerelési műveleteket végez
Oldható és nem oldható kötéseket készít
Elektromos vezetékeket, csatlakozókat szerel
Áramköröket készít kapcsolási rajz alapján
Előkészíti a feladat végrehajtásához szükséges
anyagokat, szerszámokat

x
x
x
x
x

x

x

x

Ellenőrzi az alkalmazott gépek, berendezések
működőképességét

x

x

Alkalmazza a munkavédelmi, tűzvédelmi,
környezetvédelmi előírásokat

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Mechanikai mérőműszerek kezelése

x

Mechanikai mérőműszerek felhasználási területe

x

Anyagvizsgálati eszközök
Analóg műszerek kezelésének és pontosságának
ismerete

x
x

Digitális műszerek kezelésének,
felbontóképességének és pontosságának ismerete
Kézi forgácsoló szerszámok alkalmazása
Forgácsoló és daraboló gépek kezelése

x
x
x

Szerelő szerszámok, készülékek alkalmazása
Hegesztő, forrasztó szerszámok, berendezések
kezelése

x
x

Gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek
munkabiztonsági szabályai

x

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi
előírások

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mechanikai mérések végrehajtása
Villamos mérések végrehajtása
Különböző anyagok megmunkálása
Gépelemek, gépek szerelése
Áramkörök készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Mozgáskoordináció
Precizitás
Megbízhatóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Tervezés
Módszeres munkavégzés

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

21. Karbantartási gyakorlatok tantárgy

301 óra/360 óra*

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

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az
önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása során fel kell
eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. A tanulók
tudatos, nem csak utánzáson alapuló tevékenységéhez szükség van arra, hogy a munkavégzés
elméleti alapjaival is tisztában legyenek. Ez lehetővé teszi azt, hogy a feladatot más-más
körülmények között is végre tudják hajtani. A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy
mind a minőség, mind a mennyiség terén olyan teljesítményt nyújtson, mint a frissen végzett
szakmunkás szintje.
Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok,
szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa el a
szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges szinten,
biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés
időszükségletének fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy fejlessze a
tanulók logikus gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A munkafeladatok
értékelése segítse, illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő képességét.
A tanulók szakma iránti érdeklődésének felkeltése elsősorban a szakma jellegzetes
termékeinek, munkaműveleteinek bemutatása révén érhető el.
A gyakorlati képzés során alapvetően három tananyag-feldolgozási eljárás kerül
alkalmazásra: a tárgyi eljárás, a műveleti eljárás és a műveleti komplex eljárás.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tárgyak közül a matematikára és a fizika
tantárgyra épül (geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések, erő, alakváltozás).
A gyakorlati képzés szorosan kapcsolódik a 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok modul
tantárgyaihoz:
műszaki rajz
mechanika
gépelemek-géptan
technológiai alapismeretek
elektrotechnika-elektronika
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Mérés és előrajzolás
A munkahely és környezete
munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás
a tanműhely bemutatása
az oktatási kabinet rendjének ismertetése
tisztségviselők megválasztása
Mérés és ellenőrzés
a mérés és ellenőrzés célja
egyszerűbb mérő- és ellenőrzőeszközök felosztása
mértékrendszerek, mértékegységek

36 óra/40 óra

állítható és nem állítható mérőeszközök
mérés tolómércével
mérés mozgószáras szögmérővel
ellenőrzőeszközök csoportosítása és használatuk
mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
felosztásuk
mérés mikrométerrel
mérés mérőórával
mérés egyetemes szögmérővel
ellenőrzőeszközök
idomszerek
Előrajzolás síkban
előrajzolás célja, műveleti sorrendje
előkészítés
előrajzolás
előrajzolásnál előforduló szerkesztések
pontozás
ellenőrzés
előrajzolási feladatok
Térbeli előrajzolás
szerszámai, segédeszközei
bázisfelület megválasztása
térbeli előrajzolás szabályai
térbeli előrajzolási feladat
21.3.2.
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
képlékenység, képlékeny alakítás
rugalmas és maradó alakváltozás
kézikalapácsok
a kalapács használata
nyújtás
egyenes- és íveltnyújtási feladat
baleseti veszélyek
Egyengetés
az egyengetés célja
idomvasak egyengetése
csövek egyengetése
lemezek egyengetése
baleseti veszélyek
Hajlítás
a hajlítás célja, elmélete
lemezek és rúdanyagok hajlítása
az idomacél hajlítása
csövek hajlítása
a hajlított alkatrész kiterített méretének kiszámítása
baleseti veszélyek
hajlítási feladat

72 óra/80 óra

Vágás, harapás, faragás, vésés
a vágás és harapás célja
a vágó
vágás
harapás
faragás
vésés
baleseti veszélyek
vágási, harapási, faragási és vésési feladatok
Nyírás
a nyírás célja, elmélete
nyírás kézi lemezollóval
nyírás emelőkaros gépi ollóval
nyírás közben betartandó szabályok
baleseti veszélyek
nyírási feladatok
Lyukasztás
lyukasztás célja, elve
kézi lemezlyukasztás
lyukasztás géppel
különböző lyukasztószerszámok
baleseti veszélyek
lyukasztási feladat
Fűrészelés
fűrészelés célja
a fűrészlap élképzése
a fűrészlap befogása
különböző fémfűrészek
kézi fűrészelés
az idomfűrészelés és szerszámai
gépi fűrészelés
baleseti veszélyek
fűrészelési gyakorlat
Reszelés
reszelés célja
a reszelő fogazata és fajtái
a reszelők kiválasztása
a reszelés folyamata
a reszelők megóvása
a reszelés gépesítése
baleseti veszélyek
reszelési feladat
Fúrás és süllyesztés
a fúrás célja
fúrószerszámok
forgácsolás alapfogalmai
a fúrógépek és a fúróeszközök
süllyesztés
csigafúró köszörülése

baleseti veszélyek furatmegmunkálás közben
Kézi menetvágás
a kézi menetvágás célja
a csavar, mint gépelem
a csavarvonal keletkezése
az önzárás fogalma
több-bekezdésű menetek
menetrendszerek
menetelemek
jobb- és balmenet
menetszelvények (profilok)
különböző csavar- és csavaranyafajták
kézi menetfúrás
menetfúrók
a menetfúró részei
a kézi menetfúrás gyakorlata
a menetfúrás munkaszabályai
külső csavarmenetek vágása
menetmetsző
menetmetszés gyakorlata
a külső menetvágás munkaszabályai
csavarmenetek gépi megmunkálása
baleseti veszélyek kézi menetvágás közben
21.3.3.
Kötések
Szegecselés
a szegecselés célja
szegecskötések
szegecsek igénybevétele
a szegecs méreteinek meghatározása
a szegecselés szerszámai
szegecselés művelete
gépi szegecselés
baleseti veszélyek szegecselés közben
összetett szegecselési feladat
Csavarozás
a csavarkötések szerelésének célja
a csavarkötések fajtái és rendeltetésük
a csavarkötések szerelésének szerszámai
csavarbiztosítások
a csavarkötések szerelésének munkaszabályai
baleseti veszélyek csavarozás közben
Csapszegek és csapszegkötések
Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
a forrasztás célja

108 óra/110 óra

a forrasztás fajtái
forrasztó kéziszerszámok
a forrasztás előkészítése
a forrasztópáka előkészítése
forraszok
forrasztó segédanyagok
a lágyforrasztás munkaszabályai
baleseti veszélyek lágyforrasztás közben
Fémragasztás
a fémragasztás jelentősége
ragasztóanyagok
a ragasztott kötések alkalmazása
a ragasztás folyamata
a ragasztandó felületek előkezelése
a ragasztás
baleseti veszélyek ragasztás közben
Keményforrasztás
a keményforrasztás célja
a keményforrasztás folyamata
a keményforrasztás segédanyagai
a munkadarabok előkészítése keményforrasztáshoz
a forraszanyag megolvasztása
a munkadarabok utókezelése
a keményforrasztás munkaszabályai
baleseti veszélyek keményforrasztás közben
Gázhegesztés
a hegesztés célja és alkalmazási területe
hegesztőgázok
a gázhegesztés berendezései, szerelvényei, segédanyagai
varratfajták
a gázhegesztés munkafolyamatai
hegesztési módszerek
a gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása
baleseti veszélyek gázhegesztés közben
Ívhegesztés
az ívhegesztés alkalmazási területe
a villamos ív és hőhatása
az ívhegesztés gépei, felszerelései, segédeszközei
az ívhegesztés folyamata
bevont elektródás ívhegesztés
fogyóelektródás ívhegesztés (MIG-MAG)
argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés (AWI)
ívhegesztéskor előforduló hibák
baleseti veszélyek ívhegesztés közben
ívhegesztési feladatok
21.3.4.
MegmunkálásII.
Hántolás
a hántolás és a csiszolás célja

38óra/60 óra

kézi hántolószerszámok
a hántolást ellenőrző eszközök
a hántolás munkaszabályai
a hántolók élezése
csiszolás
baleseti veszélyek hántolás és csiszolás közben
hántolási és csiszolási feladat
Kovácsolás és hőkezelés
a kovácsolás és hőkezelés célja
a kovácsolás berendezései és szerszámai
a kovácsolás alapműveletei
hőkezelés
edzés
megeresztés
lágyítás
baleseti veszélyek kovácsolás és hőkezelés közben
Szerszámélezés, köszörülés
a szerszámélezés célja
köszörűgép
köszörűkorongok jellemzői
szerszámok hűtése
köszörülés menete
különböző szerszámok köszörülése
baleseti veszélyek köszörülés közben
Dörzsölés (dörzsárazás)
a dörzsölés célja
dörzsár
a dörzsölés munkaszabályai
baleseti veszélyek dörzsölés közben
Esztergálás
az esztergálás célja
az esztergagép és főbb részei
a forgácsolás alapfogalmai
esztergakések
az esztergakés és a munkadarab befogása
az esztergagép kezelése és beállítása
egyszerűbb esztergálási műveletek
esztergálási feladat
baleseti veszélyek esztergálás közben
Marás
a marás és a gyalulás célja és alkalmazási területe
marógépek és marószerszámok
a marószerszámok és a munkadarabok befogása
a munkadarab be-, illetve felfogása
a marási művelet technológiai folyamata
baleseti veszélyek marás közben
Gyalulás
gyalugépek és gyalukések

a gyalukés és a munkadarab befogása
a gyalulási művelet folyamata
baleseti veszélyek gyalulás közben
21.3.5.
Anyagvizsgálatok
Szerkezeti anyagok csoportosítása
szerkezeti anyagok tulajdonságai
vasfémek
színes-, könnyű- és nehézfémek
műanyagok
Technológiai próbák
kovácsolhatóság (lapítási próba)
mélyhúzhatósági próba
technológiai hajlítópróba
csőtágítási próba
csőperemezési próba
szikrapróba
reszelési próba
hegesztési varrathajlító vizsgálata
Szakítóvizsgálat
szerkezeti fémek vizsgálata
fogalmak
próbatestek alakja
húzóerő és megnyúlás
szakítófeszültség
nyúlás
teljes nyúlás
rugalmassági nyúlás
maradandó nyúlás
rugalmas nyúlás
képlékeny alakváltozás
a szakítódiagram (feszültség – nyúlás diagram)
arányossági határ
Hooke-törvény
rugalmassági határ
folyáshatár
szakítószilárdság
szakítási nyúlás
egyéb anyagvizsgálati kísérletek
Keménységmérés
statikus keménységmérés
dinamikus keménységmérés
Brinell-féle keménységmérés HB
Vickers-féle keménységmérés HV
Rockwell-féle keménységmérés HR
HRA
HRC
HRB
HRF

16óra/30 óra

egyéb keménységmérési eljárások
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek
mágneses repedésvizsgálat
ultrahangos vizsgálat
felületi hajszálrepedés vizsgálat a Met-L-Check eljárással
anyagvizsgálat röntgen vagy gamma sugarakkal
21.3.6.
Szerelés
Kötőelemek szerelése
kötőelemek szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Csapágyak szerelése
csapágyak szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Fogaskerekek szerelése
fogaskerekek szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Csőkötések szerelése
csőkötések szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Dugattyús motor szerelése
dugattyús motorok szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Forgattyús hajtómű szerelése
forgattyús hajtómű szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Lánc- és szíjhajtás szerelése
lánc- és szíjhajtás szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Tengelykapcsolók szerelése
tengelykapcsolók szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Hajtóművek szerelése
hajtóművek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés

31 óra/40 óra

összeszerelés
szerelési gyakorlat
Futóművek szerelése
futóművek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Fékek szerelése
fékek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Kormányzási rendszerek szerelése
kormányzási rendszerek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x
x
x
x
x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

22. Mérési gyakorlatok tantárgy

132 óra/144 óra*

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

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy olyan műszaki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó
szerepet játszanak a környező materiális világ megismerésében, valamint kvantitatív és
kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának
méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és
szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki ismeretanyagának
elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és
problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek
alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el, jelentős
mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő
lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ
szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos
adatszolgáltatást is.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Elektrotechnika-elektronika tantárgy valamennyi témaköre
22.3.
Témakörök
22.3.1.
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Műszer és méréstechnikai alapfogalmak
A mérés célja és feladata
A mérőeszközök csoportosítása
A mérőműszerek elvi felépítése
Az érzékelő szerv
A mérőjel továbbító szerv
A mérőjel átalakító szerv
Mérőműszerek kijelzői
Mérési hibák
A hiba fogalma
A hibák okai
Csoportosítás a hibák forrásai szerint
Csoportosítás a hibák jellege szerint
A hiba meghatározása
A mérési eredmények feldolgozása
Mérőműszerek meteorológiai jellemzői
A méréshatár
Mérési tartomány vagy mérési terjedelem
Az érzékenység
A pontosság
A fogyasztás, a mérőéig
A túlterhelhetőség
A csillapítottság
Használati helyzet
Méréshatár, méréshatár kibővítése
A méréshatár kibővítése

20 óra/30 óra

Ampermérő méréshatárának kibővítése
Voltmérő méréshatárának kibővítése
Áramváltó, feszültségváltó
Univerzális műszerek
Lakatfogó
A nemzetközi mértékegységrendszer alapjai
Kialakulásának körülményei
Alapmennyiségek és mértékegységei
Származtatott egységek
A prefixumok
A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
A laboratórium rendje
Munkavédelmi és biztonsági szabályok
Villamos áram élettani hatásai
Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetében
A mérések szervezése és menete
A mérési jegyzőkönyv
Érintésvédelem
Érintésvédelem módjai
Érintésvédelem szükségessége
Munkavégzés feszültség alatti berendezésen
22.3.2.
Egyenáramú villamos alapmérések
34 óra/42óra
Ellenállás mérése
Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával
Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával
Ellenállás mérése Wheatstone-híddal
A fajlagos ellenállás mérése
Az ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata
Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállások, vegyes kapcsolásának vizsgálata
Feszültségosztók vizsgálata
Potenciométerek vizsgálata
A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata
Az egyenáramú teljesítmény mérése
A vízforraló hatásfokának meghatározása
Ellenőrző kérdések
Energiaforrások vizsgálata, mérése
Energiaforrások belső ellenállásának leadott teljesítményének és hatásfokának
vizsgálata mérés
Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
22.3.3.
Váltakozó áramú villamos alapmérések I.
Mérések egyfázisú váltakozó áramú hálózatban
Induktivitás mérése

40 óra/40 óra

Kondenzátor kapacitásának mérése
Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség
mérésével
Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata
Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata
Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése
22.3.4.
Váltakozó áramú villamos alapmérések II.
Mérések háromfázisú váltakozó áramú hálózatokban
Feszültség és áramerősség mérése háromfázisú rendszerben
Háromfázisú fogyasztó hatásos teljesítményének mérése
Háromfázisú fogyasztó meddő teljesítményének mérése

38 óra/32 óra

22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elektrotechnikai laboratóriumi helyszín
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A mérésekben való önálló munkavégzés megvalósítása és az elvégezendő feladatok
útján történő megfelelő szintű mérési gyakorlat megszerzése. Mindez (a nagyrészt a
tanulmányok elején) szaktanári segítségnyújtás és felügyelet mellett.
22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
x
x

csoport
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A

10418-16 azonosító számú
Járműkarbantartás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Átveszi a javításra hozott járművet
Elvégzi az átvett jármű azonosítását
Szakszerűen és célorientáltan kommunikál az
ügyféllel

x
x
x

Megbízás alapján próbaútra megy és elvégzi az
esetleg szükséges vizsgálatokat
Kitölti a munkafelvételi adatlapot
Árajánlatot készít, amelyben feltünteti a
felhasznált anyagokat, ráfordított munkaidőt és a
vállalási határidőt
Vezeti a szervizkönyvet
Elvégzi a szükséges (garanciális, km-futáshoz
kötött, esetenkénti) szervizműveleteket

Járműkarbantartás
gyakorlata

Járműkarbantartás

Gazdasági ismeretek

A 10418-16 azonosító számú Járműkarbantartás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x
x

x

x
x
x

A szervizintervallum kijelző nullázását elvégzi,
beállítja a következő átvizsgálások optimális
ütemezését

x

Ellenőrzi az autó feltöltési mennyiségeit, a
feltöltött folyadékok állapotát, és adott esetben
cseréli, illetve utántölti azokat

x

Ellenőrzi a jármű műszereinek, kezelőszerveinek
állapotát, szükség szerint beállítja, javítja azokat

x

Megvizsgálja a kézifék működtetését, ha
lehetséges beállítást végez

x

A gépkocsi első és hátsó szélvédőtörlő és
mosóberendezéseinek állapotfelmérését elvégzi,
cseréli a kopó alkatrészeket, pótolja az elhasznált
mosófolyadékot

x

Biztosítja a világítási és jelzőberendezések
hatósági előírásoknak megfelelő működését

x

A fényszórómosó berendezés előírás szerinti
működését ellenőrzi, pótolja az elhasznált
mosófolyadékot

x

Elvégzi a gumiabroncsok állapotellenőrzését,
szükség esetén nyomásbeállítást végez

x

A fűtő-, légkondicionáló berendezés
hatásosságának ellenőrzését és - szükség esetén a légutak tisztítását végrehajtja

x

Elvégzi a kötelező tartozékok ellenőrzését
Alkalmazza a szakterülethez kapcsolódó
elektronikus és nyomtatott adatbázisokat

x
x

Ellenőrzi a jármű további, közlekedésbiztonság
szempontjából lényeges szerkezeteinek állapotát

x

SZAKMAI ISMERETEK
A járműazonosító adatok felépítése, jellemző
elhelyezési módjai (alvázszám, típustábla,
gyártási szalag, forgalmi engedély, stb.)

x

x

A gépjárművekben alkalmazott folyadékok,
olajok jellemzői

x

x

Feltöltési mennyiségek, feltöltési eszközök és
műveletek

x

x

A folyadékok összetételének, állapotának
ellenőrzési módszerei

x

x

Az időszakos szervizműveletek (kötelező és
esetenkénti, illetve javítás utáni)

x

x

A járműszerkezetekre vonatkozó jogszabályi,
rendeleti előírások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A járművek időszakos hatósági
felülvizsgálatának követelményei és folyamata
A gumiabroncsok vizsgálata és karbantartása
A világító és elektromos berendezések vizsgálati
és karbantartás módszerei
Munkafelvételi ismeretek
Ügyfél kommunikációs ismeretek (szóbeli és
írásbeli kommunikáció), fogyasztóvédelmi
feladatok kezelése
A bemutatkozás, megszólítás (tegezés, magázás,
Önözés) alkalmazandó módjai
Telefonálás szabályai
Hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél
elkészítési szabályai
A hiba-megállapítás (munkafelvételi
diagnosztika, próbaút) módszerei, a
munkalapírási szabályok
Az árajánlat elkészítésének folyamat
A szakterületen alkalmazott elektronikus és
nyomtatott adatbázisok

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Folyadék-, olaj-feltöltő berendezések szakszerű
használata
Információforrások, adatbázisok használata
Vonatkozó jogszabályok és technológiák
alkalmazása

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Megbízhatóság

x

x
x

x
x

x

Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem összpontosítás
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

23. Járműkarbantartás tantárgy

31 óra/31 óra*

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

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműkarbantartás tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába
jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási
munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat,
az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket és
képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek
felépítését, működését, beállításának technológiáját.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok,
szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési
technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése,
szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és
telefonon keresztül. Széles körű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek
karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási,
ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről.
Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott
elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez.
23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: word, excel, adatbázis kezelő, internet használata
Műszaki rajz: jelképes ábrázolás
Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés
Gépjármű-szerkezettan
Gépjármű-villamosságtan
23.3.
Témakörök
23.3.1.
Dokumentációs ismeretek
16 óra/16 óra
Gépjármű adatbázisok használata
nyomtatott adatbázisok
számítógépes adatbázisok (Autodata)
Gépjármű és főegységeinek azonosítása
alvázszám azonosítása
motorszám azonosítása
típus bizonyítvány tartalma
Általános gépjármű adatbázisok használata
számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése
adatbázisok tartalma
adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való
kinyerése
Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése
az alkatrész azonosítás logikai sorrendje
nyomtatott alapú adatbázisok
elektronikus adatbázisok

Autóvillamossági kapcsolási Rajz és adatgyűjtemények használata
adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási
rajza alapján
villamos szerkezeti egységek azonosítása
villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció
alapján
Járműjavítási utasítások kezelése
jármű javítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése
Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése
futómű adatok azonosítása
adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása
Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi
biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex)
értékesítési dokumentáció (Eurotax)
használt gépjárművek állapotlapjai
A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi
a tulajdonjog ellenőrzése
a gépjármű okmányainak ellenőrzése
bontási szerződés
a hatóságok felé tett intézkedések
veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja
23.3.2.
Ápolási és szervizműveletek
Ápolási műveletek
alsómosás
felsőmosás
motormosás
belső kárpittisztítás
kenési műveletek
különféle szintellenőrzések és utántöltések
különböző folyadékok és tulajdonságaik
Szervizműveletek
„0” revízió
garanciális felülvizsgálatok
időszakos karbantartási vizsgálatok
garancián túli vizsgálatok
esetenkénti felülvizsgálatok
rendszeres felülvizsgálatok
napi gondozás, vagy vizsgálat
szemleműveletek

4 óra/4 óra

23.3.3.
Gépkocsi vizsgálati műveletek
9 óra/9 óra
Hatósági felülvizsgálat
Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról (és módosításai)
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és
módosításai)

egyéb előírások
Forgalmi engedély
Fogalom meghatározások
járműkategóriák
műszaki jellemzők
Típusbizonyítvány
Járművek összeépítése
Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok
Időszakos vizsgálat, érvényességi idő
Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények,
eszközök és módszerek
okmányok
a jármű azonosítása
tükrök
hangjelzés
műszerek
sebességmérő
menetíró (tachográf)
sebesség korlátozó
zavarszűrés
fűtés
tartozékok
világító berendezés
fényjelző berendezés
visszajelzés/kapcsolók
fényvisszaverők
áramforrás
kormányozhatóság
kormánymű rásegítő
kormányrudazat/csuklók
üzemi/biztonsági/rögzítőfék
fékműködés
jelzések
fékcsövek
kerékfékszerkezet
tengelyek/felfüggesztés
gumiabroncsok
keréktárcsák
csapágyazás
alváz/segédalváz
vezetőtér/utastér
külső kialakítás
raktér/rakfelület
vontatás
erőátvitel
méretek
tüzelőanyag-ellátó berendezés

kipufogórendszer/környezetvédelem
mozgáskorlátozott jármű
megkülönböztető, figyelmeztető lámpák
Minősítés
Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei
a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata
a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete
a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei
a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége
vizsgálatának technológiai műveletei
a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata
Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése
a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése
közeltéri zajszint mérés
A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése
A Műszaki adatlap tartalma
23.3.4.
Fogyasztóvédelmi alapfogalmak
Alapfogalmak

2 óra/2 óra

Tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt
fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira
vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek
folyamatos megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és
megoldásának a képessége.
Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont)
Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont)
Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont)
Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont)
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §)
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék,
szexuális termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §)
Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz,
jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §)
Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. §
o) pont és 18. §)
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. §
e) pont és 45. §)
Piacfelügyeleti alapfogalmak
Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont)
CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §)
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései
Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés]

Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés]
Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont]
üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez)
kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §]
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók
Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §)
Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §)
egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási
idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket]
egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár,
jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §,
melléket]
szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés
ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ]
A tananyagban szereplő jogszabályok
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.)
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás

x

csoport

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
5.
6.

megbeszélés
vita
házi feladat

x

x
x

x

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

5.2.
5.3.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
24. Gazdasági ismeretek tantárgy

16 óra/16 óra*

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

24.1.
A tantárgy tanításának célja
A témakör keretében a tanulók alapfogalmakat, továbbá olyan fontos ismereteket sajátítanak
el, amely a munkaviszony létesítésekor, valamint a már létrejött munkaviszony folyamán
segítségükre lehet. A tanulóknak el kell sajátítani a számla kiállításával kapcsolatos
tudnivalókat. Kialakításukat tekintve többféle számlatömb nyomtatvány van forgalomban,
ezért csak akkor biztosított a helyes kitöltésük, ha a fogalmakkal - a különböző ÁFA
besorolásokkal, nettó és bruttó árakkal, mennyiség és mennyiségi egység (stb.) fogalmakkal –
teljesen tisztában vannak, azok ismeretei készségszinten elsajátítottak.
Meg kell tanítani a szóbeli és írásbeli kommunikáció alapvető technikáit, etikai normáit és az
etikett alapvető előírásait. A tanulónak ismerni kell a munkahelyen történő telefonálásra
vonatkozó alapvető szabályokat.
A tanulók az iskolapadból kikerülve munkát vállalnak, vállalkozók lesznek, a munkáltató a
munkabérből adót, járulékot von le, a vállalkozó adót fizetni köteles.
A témakör elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az adózással kapcsolatos alapvető
fogalmakat, valamint az egyes adófajtákat alapjaiban megismerjék.
A tananyag oktatásának célja: a tanulóknak rálátást biztosítani az egyes vállalkozási formák
előnyeire, hátrányaira, kockázataira. Alapvető ismereteket átadni az egyes társasági formák
alapításával, működésével kapcsolatban.
Az alábbiakban felsorolt témaköröket, fogalmakat a tanár döntése szerinti mélységben
mindenképpen tanácsos a tanulóknak elmagyarázni, gyakorlati példán keresztül bemutatni.
24.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Gépjármű fenntartás gyakorlata
Műszaki dokumentációs ismeretek
Számítástechnika gyakorlat
24.3.
Témakörök
24.3.1.
Adózási ismeretek
8 óra/8 óra
adóhatóságok és feladataik
általános forgalmi adó
az adó alanya, tárgya, mértéke
mentesség az adó alól
az adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettsége
nyugta kötelező tartalmi elemei
a számla kötelező tartalmi elemei, számlakibocsátás gyakorlati példán keresztül
bemutatva

bizonylat kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó
szankciók
személyi jövedelemadó
adóelőleg számítása
levonások a munkabérből
egyéni vállalkozó adózási formái
vállalkozói személyi jövedelemadó
társasági adó
egyszerűsített vállalkozói adó
az adó választásának feltételei
az adóelőleg fizetése, az adó bevallása
kisvállalkozások tételes adója, ezen adózási forma választásának feltételei
helyi adók
24.3.2.
Munkajogi ismeretek
4 óra/4 óra
a munkaviszony alanyai
munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalmi elemei
a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
próbaidő kikötés, szabályai
munkaköri leírás
a munkaviszony megszűnése, megszüntetése
felmondási idő, végkielégítés
eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén
munkáltató, munkavállaló jogai, kötelezettségei
munka díjazása: alapbér, bérpótlékok
béren kívüli juttatások
készenlét
rendkívüli munka
munkaidő, pihenőidő
rendes szabadság
alapszabadság, pótszabadság
ügyfél-kommunikációs ismeretek (szóbeli és írásbeli kommunikáció)
a bemutatkozás és megszólítás alkalmazandó módjai
hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél elkészítési szabályai
telefonálás szabályai
24.3.3.
Gazdasági társaságok
4 óra/4 óra
gazdasági társaságok csoportosítása
gazdasági társaságok közös szabályai
létesítő okiratok fajtái, tartalmi követelményei
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok
az egyes társaságok tőkeigénye
korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, működése
az ügyvezető, a taggyűlés hatásköre
részvénytársaság fogalma, alapítása
a részvénytársaság működési formáinak meghatározása
különbség a nyilvánosan, illetve zártkörűen működő részvénytársaság között
a részvény fogalma, jellemzői fajtái, osztalék
betéti társaság fogalma, alapítása, működése

hasonlóság, különbség a betéti társaság és az egyéni vállalkozás között
gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolás, felszámolás
egyéni vállalkozás alapítása, működése
az egyéni vállalkozás alapítását kizáró okok
az egyéni vállalkozás működésének jellemzői
egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése
24.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
24.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.

magyarázat
elbeszélés
szemléltetés

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.2.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Információk önálló
rendszerezése

1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Csoportos munkaformák
körében

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.1.
3.2.
3.3.

Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

x
x

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

24.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
25. Járműkarbantartás gyakorlata tantárgy

124 óra/124 óra*

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

25.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműkarbantartás gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati
ismeretek birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen
karbantartási és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben
elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai
ismereteket, szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjárműszerkezeteket, szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok,
szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési
technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése,
szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és
telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek
karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási,
ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről.
Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott
elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez.
25.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: word, excel, adatbázis kezelő, internet használata
Műszaki rajz: jelképes ábrázolás
Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés
Gépjármű-szerkezettan
Gépjármű-villamosságtan
Szerelési gyakorlat
Járműdiagnosztika gyakorlata

25.3.
Témakörök
25.3.1.
Dokumentációs ismeretek
Gépjármű adatbázisok használata
nyomtatott adatbázisok

16 óra/16 óra

számítógépes adatbázisok (Autodata)
Gépjármű és főegységeinek azonosítása
alvázszám azonosítása
motorszám azonosítása
típusbizonyítvány tartalma
Általános gépjármű adatbázisok használata
számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése
adatbázisok tartalma
adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése
Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése
az alkatrész azonosítás logikai sorrendje
nyomtatott alapú adatbázisok
elektronikus adatbázisok
Autóvillamossági kapcsolási Rajz és adatgyűjtemények használata
adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási Rajza
alapján
villamos szerkezeti egységek azonosítása
villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján
Járműjavítási utasítások kezelése
járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése
Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése
futómű adatok azonosítása
adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása
Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi
biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex)
értékesítési dokumentáció (Eurotax)
használt gépjárművek állapotlapjai
A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi
a tulajdonjog ellenőrzése
a gépjármű okmányainak ellenőrzése
bontási szerződés
a hatóságok felé tett intézkedések
veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja
A jármű javításával kapcsolatos dokumentumok
jármű átvétele
munkafelvételi adatlap kitöltése
árajánlat készítése
szervizkönyv vezetése
számlakészítés
25.3.2.
Ápolási és szervizműveletek
Ápolási műveletek
alsómosás
felsőmosás
motormosás
belső kárpittisztítás
kenési műveletek
különféle szintellenőrzések és utántöltések
különböző folyadékok és tulajdonságaik

36 óra/36 óra

Szervizműveletek
„0” revízió
garanciális felülvizsgálatok,
időszakos karbantartási vizsgálatok
garancián túli vizsgálatok
esetenkénti felülvizsgálatok
rendszeres felülvizsgálatok
napi gondozás, vagy vizsgálat
szemleműveletek
Karbantartási ütemterv
gyártmányi előírások (kisszerviz – nagyszerviz)
főellenőrzés
jármű - a földön
jármű – teljesen felemelve
jármű – félig felemelve
műveletek a motortérben
utolsó tételek ellenőrzése
a jármű forgalombiztonsági ellenőrzése
tevékenység: ellenőrzés, szakvéleményezés, beállítás, feltöltés, kenés és csere
vezérmű fogazottszíj vagy vezérműlánc csereperiódusa
karbantartási illusztrációk
leeresztő- és feltöltőhelyek
emelési pontok
szíjvezetés
utastér szűrő
a légkondicionáló berendezés szervizcsatlakozásai
kiegészítő karbantartási pozíciók
x km-enként vagy y havonta
karbantartás jelző visszaállítása
akkumulátor lekötésének és csatlakoztatásának előírásai
elektromos rögzítőfék
abroncsméretek és nyomásértékek
gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszer
kulcsok programozása, illesztése
25.3.3.
Gépkocsi vizsgálati műveletek
72 óra/72 óra
Hatósági felülvizsgálat
Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról (és módosításai)
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai)
egyéb előírások
Forgalmi engedély
Fogalom meghatározások
járműkategóriák
műszaki jellemzők
Típusbizonyítvány
Járművek összeépítése

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki
vizsgálatok
Időszakos vizsgálat, érvényességi idő
Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények,
eszközök és módszerek
Minősítés
Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei
a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata
a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete
a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei
a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának
technológiai műveletei
a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata
Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése
a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése
közeltérizajszintmérés
futómű holtjátékvizsgáló berendezés használata
A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése
A Műszaki adatlap tartalma
A gépjármű tanúsításának végrehajtása, gyakorlása
25.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
25.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x

x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

25.5.2. A tantárgy
tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

elsajátítása

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x

x
x

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

során

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

alkalmazható

tanulói

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x
x

x
x
x

x

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

25.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10419-12 azonosító számú
Járműszerkezetek javítása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Járműdiagnosztika
gyakorlata

Jármű diagnosztika
és javítás

Jármű-szerkezetek
javítása gyakorlat

Gépjármű
szerkezettan

A 10419-12 azonosító számú Járműszerkezetek javítása megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Belsőégésű motoron szerelési műveleteket végez

x

Elvégzi a belsőégésű motor alkatrészcserés
javítását, beállítását

x

x

Használja a beállításhoz szükséges eszközöket,
műszereket

x

x

x

x

x

x

Diagnosztizálja, javítja és beállítja az Otto- és
dízelmotor tüzelőanyag-ellátó rendszerét

x

Elvégzi a motorok levegőellátó, feltöltő
rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével
történő javítását, beállítását
Ellenőrzi a motor kenő,- és hűtőrendszerét
Ellenőrzi, diagnosztizálja az emisszió technikai
rendszereket, gázemisszió-mérést végez

x

Ellenőrzi, cseréli a vezérlés alkatrészeit, elvégzi
a beállításokat

x

x

x

x

Elvégzi a motor állapotfelmérését, kompresszióés veszteségmérést vég

x

x

Ellenőrzi a hajtáslánc egyes elemeit
Feltárja a futómű, lengéscsillapítók hibáit
Felméri a fékrendszer állapotát

x
x
x

x
x
x

Járművizsgáló próbapadokon (pl. fék,
lengéscsillapító) mérést végez, a mérési
eredményeket értékeli

x

x

Menetdinamikai szabályzórendszereken
diagnosztikai vizsgálatot végez (ABS, ASR,
ESP)

x

x

Számítással meghatározza a motor főbb
jellemzőit (pl. főbb méretek, teljesítmény,
hatásfok, tüzelőanyag-fogyasztás)

x

Elvégzi a különböző villamos elemek,
alkatrészek kiszereléséhez, javításához szükséges
karosszéria-, és kárpitelemek megbontását,
leszerelését, majd az eredeti állapot
visszaállítását
Értékeli, feldolgozza a mérési eredményeket,
dokumentációt készít
Adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres

x

x

x

x

x

Összetett műszaki dokumentációkat értelmez és
használ (műszaki leírást, műszaki Rajzokat,
blokkvázlatot, elvi működési vázlatot, stb.)

x

x

x

x

Dokumentálja a javítási és beállítási
tevékenységeket

x

x

Az előírt biztonsági követelmények teljesítését
ellenőrzi

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Belsőégésű motorok felépítése, működési elve,
működése
Erőátviteli berendezések felépítése, működése
Futóművek, lengéscsillapítók, rugózás
felépítése, működése
Kormányberendezések felépítése,
kormányművek működése
A fékberendezések felépítése, működése

x

x

x
x

x

x
x

A szerelési és beállítási műveletek során
alkalmazott általános és speciális szerszámok,
eszközök
Otto- és dízelmotor tűzelőanyagellátó-, szívó- és
feltöltő rendszere

x

A nyomás, áramlás, hőmérséklet mérés mérési
elvei, jeladói, műszerei és mérési eljárásai

x

A motor mechanikai állapotvizsgálatának
eljárásait, azok berendezéseinek használata

x

A motor hűtő- kenőrendszerének felépítése, az
egyes részegységek és a rendszer működése

x

Az Otto- és dízelmotor emissziótechnikai
rendszerei

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

A járművizsgáló próbapadok (fék és
lengéscsillapító) használata
A jármű mechanikai rendszereinek (erőátviteli
berendezés, felfüggesztés, kormánymű,
fékberendezés, stb.) elektronikus vezérlési,
szabályozási lehetőségei
A méréstechnikai alapeljárások
Mechanikai diagnosztikai mérések
Villamos diagnosztikai mérések
Az adatbázisból nyert beállítási, mérési adatok
Külső célberendezéssel végzett diagnosztikai
eljárások

x
x

A gázelemző műszerek felépítése, mérési elve és
használata
A motor főbb jellemzőinek kiszámításához
szükséges összefüggések

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Gépek, berendezések, szerszámok,
célszerszámok szakszerű használata

x

x

Információforrások, adattárak és javítási leírások
kezelése

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Mérőműszerek, diagnosztikai eszközök
használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kompromisszum-készség
Visszacsatolási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság

26. Gépjármű szerkezettan tantárgy

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

93 óra/93 óra*

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

26.1.
A tantárgy tanításának célja
A gépjármű-szerkezettan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába
jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási
munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat,
az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket és
képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek
felépítését, működését, beállításának technológiáját.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok,
szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott
elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. Csak
magasan kvalifikált szakember képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző
adatbázisok és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi
meghibásodását megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az
üzemeltetőnek.
A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen, mint
ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál.
26.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal
külső koncentrációs kapcsolatban van:
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
matematika
számítási-tervezési (méretezési) feladatok
szakmai összefüggések elsajátítása
fizika
fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás)
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Járműszerkezetek javítása gyakorlat tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai

Autóelektronika tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai
26.3.
Témakörök
26.3.1.
Otto-motorok szerkezete, működése
12 óra/12 óra
A négyütemű Otto-motor indikátor diagramja
a belső égésű motorok csoportosítása
az Otto-motor elméleti körfolyamata
az Otto-motor valóságos körfolyamata
a működési ciklus vagy munkafolyamat leírása
geometriai jellemzők és a sűrítési arány
indikált középnyomás és az abból származó jellemzők meghatározása
A négyütemű Otto-motor hatásfokai
a hatásfokok értelmezése és a közöttük levő kapcsolat
a fajlagos fogyasztás meghatározása
a légviszony fogalma
többhengeres motorok, a hengerek számozása
a gyújtási sorrend megállapítása
A négyütemű Otto-motor jelleggörbéi
az égés lefolyása az égéstérben
a kopogásos égés és okai
teljes terhelési és részterhelési jelleggörbék a fordulatszám függvényében
a jelleggörbék alakulása a légviszony függvényében, optimális légviszonyok
motorok mechanikai állapotvizsgálata
a motorok kompresszió végnyomás-mérés technológiai sorrendje
A négyütemű Otto-motor szerkezete
a négyütemű Otto-motor felépítése
a dugattyú feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a dugattyúgyűrűk feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a dugattyúcsapszeg feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a hajtórúd feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a forgattyús tengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a lendkerék feladata, anyagai, szerkezeti kialakítása
a dugattyú gyorsulása a főtengely elfordulásának függvényében
a forgattyús mechanizmusra ható forgó és alternáló tömegerők
az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése
a négyhengeres motor tömegkiegyenlítése
a forgattyús tengelycsapágyak feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti
kialakítása
a henger és hengerfej feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
az égéstér kialakítása
a hengerfejtömítés feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a szívócső és forgattyúház feladata, szerkezeti kialakítása, a kipufogórendszer
feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A kétütemű Otto-motorok
a háromcsatornás kétütemű motor szerkezeti felépítése, működése
a háromcsatornás kétütemű motor forgattyúházban és az égéstérben lezajló
folyamatok és azok indikátordiagramjai
a háromcsatornás kétütemű motor vezérlési diagrammja
a keresztáramú és a hurkos öblítést megvalósító szerkezeti megoldások

az aszimmetrikus vezérlési diagram és az azokat megvalósító konstrukciók
a forgattyúház, kenés, forgattyús tengely, hajtórúd, dugattyú, csapszeg, henger,
gyújtógyertya és a kipufogórendszer szerkezeti különlegességei
26.3.2.
Dízelmotorok szerkezete, működése
12 óra/12 óra
A négyütemű dízelmotor működése és szerkezete
az elméleti dízel körfolyamat
a négyütemű dízelmotor indikátordiagramja és munkafolyamata
a dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak
összehasonlítása a benzinmotorral és alkalmazási területe
a dízelmotor szerkezeti felépítése
a dízelmotor alkatrészeinek a benzinmotorhoz viszonyított eltérő kialakításai
a keverékképzés típusai: közvetlen befecskendezési rendszerek
a keverékképzés típusai: közvetett befecskendezési rendszerek
A négyütemű motor töltéscsere vezérlése
a vezérlés feladata, vezérlési diagram
a motorvezérlés szerkezeti kialakítása és csoportosítása a szelepek és a
vezérműtengely elhelyezkedése alapján
a szelepek feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a szelephézag és állításának módjai
a szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a
szelepforgató szerkezetek feladata és kialakítása
hézagmentes vezérlés és a hidraulikus szelepemelők feladata és kialakítása
a vezérműtengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a vezérműtengely hajtási módjai
a vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének technológiai
sorrendje
A motorok feltöltése
a feltöltés célja, töltési elvek
a feltöltött négyütemű motor működési diagramja
a kipufogógáz-turbófeltöltés elvi alapjai, szabályozása
a turbófeltöltő szerkezeti kialakítása
a feltöltő és a motor együttműködése
a turbófeltöltés dinamikai problémái, változtatható geometriájú turbótöltők,
kétfokozatú turbófeltöltők
a Comprex feltöltő töltési folyamata, szerkezeti kialakítása, jellegzetességei
a mechanikus feltöltők típusai, alkalmazásuk jellegzetességei
a dinamikus feltöltés elve, megoldásai, előnyei
a turbófeltöltés üzemeltetési tudnivalói
26.3.3.
Motorok hűtése, kenése
7 óra/7 óra
A motorok hűtése
a hűtés feladata, fajtái
a léghűtés szerkezeti kialakítása, előnyei és hátrányai
a folyadékhűtés szerkezeti megoldásai, szerkezeti elemeinek feladata,
működése
a hűtés intenzitásának szabályozása, a ventillátor-viszkotengelykapcsoló és
táguló anyagos termosztát működése
a folyadékhűtés előnyei és hátrányai

A motorok kenése
a kenés feladata, súrlódási módok
a kenőolaj igénybevétele és jellemzői
a motor kenésrendszerének felépítése: frissolaj-kenés, keverékolajozás
szivattyús nyomóolajozás
szárazteknős nyomóolajozás
az olajszivattyúk szerkezeti kialakításai
az olajszűrők típusai és beépítése az áramkörbe
az olajhűtése és az olajhűtési módok
levegőszűrők
tüzelőanyag-szűrők
26.3.4.
Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei
16 óra/16 óra
Az Otto-motor tüzelőanyag ellátó rendszere
A tüzelőanyag-ellátó rendszer általános felépítése (a tartály, vezetékek, szűrők,
tápszivattyú)
A karburátorok feladata, a porlasztás elve, elemi karburátor működése
A főfúvóka rendszer feladata és szerkezeti kialakítása, működése
A karburátor segédberendezései: indítórendszer, alapjárati berendezés,
gyorsító szerkezet, dúsító berendezés
Benzinbefecskendező rendszerek áttekintése
A benzinbefecskendező rendszer feladatai, előnyei
A benzinbefecskendező rendszerek csoportosítása
A hidromechanikusan vezérelt K-Jetronic rendszer felépítése, általános működés
Az elektromechanikus benzinbefecskendezés (KE-Jetronic)
A KE-Jetronic rendszer felépítése
A beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó
szerkezetek működése
A rendszernyomás, nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt
meghatározó szerkezeti elemek
A rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton,
részterhelésen, teljes terhelésen, gyorsításkor és motorfék üzemben
Egyéb korszerű befecskendező rendszerek
L, LH, Jetronic rendszerek általános felépítése, működése, tüzelőanyag ellátó
és levegő rendszer részei, működési jellemzők
Központi befecskendező rendszerek általános felépítése, működése,
tüzelőanyag ellátó és levegő rendszer részei, működési jellemzők
Közvetlen benzinbefecskendező rendszerek általános felépítése, működése,
tüzelőanyag ellátó és levegő rendszer részei, működési jellemzők
A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése
A kipufogógáz összetétele
A kipufogógáz összetételének változása a légviszony függvényében
A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a motorra vonatkozó
megoldásokkal
A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a kipufogógáz
visszavezetéssel
A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése katalitikus utókezeléssel
A katalizátor szerkezeti felépítése, működése, a működés feltételei
Egyéb korszerű emissziócsökkentő megoldások

A Bosch VE rendszerű soros befecskendezőszivattyú
az elosztós befecskendezőszivattyú rendszer felépítése
a tüzelőanyag szállítása az elosztódugattyúban
a befecskendezés kezdetének állítása
az alapjárati és legnagyobb fordulatszámot szabályzó szerkezet működése
a hidegindító, az alapjárati fordulatszámot a hőmérséklet függvényében
változató, a ciklusadagot töltőnyomástól függően változtató szerkezetek
felépítése, működése
Elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós befecskendezőszivattyú VP44
Szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer
PLDbefecskendezőrendszer
Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek
alkalmazási területük, főbb szerkezeti egységei
tüzelőanyag-ellátás (kisnyomású rész)
tüzelőanyag-ellátás (nagynyomású rész), mágnes szelep vezérelt injektor
szerkezete és működése
Piezo-inline injektor szerkezete és működése
nagynyomású szivattyúk és tartozékai, nyomásszabályozók, porlasztók
Dízelmotoros járművek károsanyag emisszió korlátozása, rendeletek, határértékek
kipufogógáz-utókezelés oxidációs katalizátorral
nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál NOX-tároló katalizátorral
(NSC)
nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál katalitikus redukciós eljárással
(SCR)
AdBlue adalék szerepe
Részecskeszűrők és regenerációs eljárások
Egyéb korszerű emisszió csökkentő megoldások
26.3.5.
Erőátviteli berendezések
16 óra/16 óra
Az erőátviteli rendszer általános felépítése, az egyes részegységek feladatai
A tengelykapcsoló
A tengelykapcsoló feladata, követelmények, csoportosítás
az egytárcsás száraz súrlódó tengelykapcsoló szerkezete, működése, csavarrugós
és tányérrugós kivitel
a kéttárcsás és a lamellás tengelykapcsoló felépítése
a tengelykapcsoló-tárcsák szerkezeti kialakítása
a tengelykapcsoló hidraulikus és mechanikus működtetése, a holtjáték
A tengelykapcsolók méretezése
a hidrodinamikus tengelykapcsoló felépítése, működése, szlip, hatásfok
Nyomatékváltó
gépjárművek menetellenállásai: gördülési ellenállás és teljesítményszükséglete,
légellenállás
és
teljesítményszükséglete,
emelkedési
ellenállás
és
teljesítményszükséglete, gyorsítási ellenállás és teljesítményszükséglete,
motorok jelleggörbéi, menetteljesítmény diagram, vonóerő diagram
A nyomatékváltómű feladata, csoportosítása, áttételek meghatározása
a szinkronszerkezet nélküli toló fogaskerekes, vonóékes, kapcsolókörmös,
kapcsolóhüvelyes nyomatékváltók felépítése és működése

Szinkronszerkezettel szerelt nyomatékváltók felépítése, működési elve
ötfokozatú direkt nyomatékváltó
négyfokozatú indirekt nyomatékváltó
a szinkronszerkezetek feladata, működése
az elé-és utána kapcsolt szorzóváltó felhasználási területe, kialakítása, működése
Automata nyomatékváltóművek
az egyszerű bolygókerekes hajtómű felépítése, a nyomatékmódosítás
lehetőségeinek meghatározása
a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (lassító áttételek)
a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (gyorsító áttételek)
a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (forgásirány-váltó áttételek)
a hidrodinamikus nyomatékváltó felépítése, az olajáramlás körfolyamata
a nyomatékmódosítás keletkezése és az azt meghatározó tényezők, hatásfoka a
mozgásviszonyok függvényében, a hidrodinamikus nyomatékváltó tulajdonságai
a vezetőkerék szabadonfutózása és az áthidaló kapcsoló alkalmazása
a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó felépítése
a hidraulikus vezérlés elemei és azok működése
az olajos lemezes tengelykapcsolók és fékek, valamint a szalagfék kialakítása és
működése, váltómű olajok
a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének
meghatározása a választókar „D1” helyzetében
a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének
meghatározása a választókar „R” helyzetében
Kardánhajtások, kiegyenlítőművek
a csuklós tengely, függesztőcsapágy és csuklók feladata
a kardáncsuklók kialakítása, a szöghiba-mentes elrendezés feltételei
a kettős szinkron kardáncsukló működése
a szárazcsuklók alkalmazásának oka és típusai
a szöghiba-mentes, tengelyirányú eltolódást lehetővé és nem lehetővé tevő golyós
csuklók kialakítása, felhasználási területe
a háromkarú csuklók kialakítása, felhasználási területük
féltengelyek javítása, cseréje
a féltengelyek hajtásának (a differenciálmű hajtása) feladatai, szerkezeti
kialakításai, a hipoid hajtás előnyei
a differenciálmű feladata, felépítése, működése és a működését leíró összefüggések
alakulása különféle üzemi körülmények között
a differenciálzár feladata, felépítése
a lemezes tengelykapcsolóval kialakított önzáró differenciálmű feladata, felépítése
és működése
automatikusan záró differenciálmű
26.3.6.
Futóművek, kormányberendezések
16 óra/16 óra
Rugózás és lengéscsillapítás
a rugózás feladata, a lengések irányai, lengés és rugójellemzők, a rugózott és
rugózatlan tömeg
az acélrugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik
a gáz- és gumirugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik
lengéscsillapítók feladata, működése elve
az egy és kétcsöves lengéscsillapító kialakítása és műszaki jellemzői

más elemekkel kombinált lengéscsillapítók (szintszabályzós lengéscsillapító,
lengéscsillapító légrugóval, lengéscsillapító hidropneumatikus rugóval)
A kerékfelfüggesztés
hajtott és nem hajtott merevtengelyes felfüggesztések típusai, működésük
keresztlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük
hosszlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük
ferdelengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük
A kerekek és gumiabroncsok
a kerék felépítése
a kerékpántok feladata, kialakításai, jelölései
gumiabroncsok szerkezete, mérete és jelölése
a szlip fogalma, tapadás, csúszás, kúszás
Az alváz és az önhordó karosszéria
az alváz feladata és változatai
az önhordó építési mód
az aktív biztonság és jellemzői
a passzív biztonság, külső és belső biztonsági zóna elemei
A kormányzás
a kormányzás feladata, szerkezeti változatai, a tengelycsonk kormányzás
geometriája, kormánytrapéz
a kerék helyzetét meghatározó geometriai jellemzők, a beállítás oka, értéke
a kerék kúszásának oka, hatása a kormányzási tulajdonságra;
a kormányművek feladata, a fogasléces, globoid csigás, golyósoros
kormánymű szerkezeti kialakítása, működése
a kormányrudazat feladata, részei, nyomtávrúd elrendezései
a kormánymű szerelése, javítása
a kormányrásegítés alkalmazásának oka, kialakításának jellemzése
a fogasléces hidraulikus szervokormánymű szerkezeti felépítése, működése
a rásegítés mértékének és a jármű haladási sebességének kapcsolata
szervokormánymű szerelése, javítása
korszerű szervokormányok
elektro-hidraulikus szervokormányok
elektro-mechanikus szervokormányok
26.3.7.
Fékrendszerek
14 óra/14 óra
4.1.1. A fékezés feladata és a hidraulikus fék
fékek feladata és osztályozása a használat szerint, hatósági előírások
a hidraulikus erőátviteli fék szerkezeti felépítése, működése
a főfékhenger feladata, szerkezeti kialakításai, működése
a kétkörös fékrendszer elrendezései
kerékfék szerkezetek: a dobfék szerkezete és változatai, működése
utánállító szerkezetek
a tárcsafék szerkezetek, működésük
a fékbetétek és a fékfolyadékok tulajdonságai
fékszerkezetek javítása
fékszerkezetek vizsgálata, fékerő mérés
A depressziós fékrásegítés és a hidraulikus blokkolásgátló rendszer
a depressziós fékrásegítő működése
a fékerő felosztása és ennek hatása a stabilitásra, felosztás vezérlése

erőhatás a gumiabroncs és az útfelület között, szlip
az ABS feladata, a rendszerek típusai, működésük, a szabályzási kör
értelmezése
a mechanikus fékek feladata, kialakítása, a lassító fékberendezések feladata,
típusai és azok működése
elektro-mechanikus rögzítőfékek
tartós lassító fékek, retarderek
Légfékek
a légfékszerelvények szerkezete és működése
a terheléssel arányos fékerő-szabályozás
kerékfék-működtető berendezések
pótkocsifékek
kipufogófék
Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei
kipörgésgátlás
elektronikus menetstabilizáló rendszerek (ESP)
elektronikus vészfékasszisztens (EBA)
elektronikus fékerő-elosztó (EBV)

26.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem

26.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x

x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x
x
x

x
x
x
x

26.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.5.

Információk önálló
rendszerezése

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

26.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

27.
árműszerkezetek javítása gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

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

27.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműszerkezetek javítása gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elméleti
képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlatban alkalmazva legyenek képesek a
különböző feladatokat ellátó járműszerkezetek hibáinak felismerésére, azok javítására. A
javítási gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a korszerű javítási technológiákat, legyenek
képesek megtervezni a javítási folyamatokat, tudják alkalmazni a javításokhoz használt
általános és speciális eszközöket, berendezéseket. Ismerjék meg és alkalmazzák a járművek
papíralapú és elektronikus műszaki dokumentációit.
27.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal
külső koncentrációs kapcsolatban van:
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
fizika
fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás)
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Gépjármű szerkezettantantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai
Autóelektronika tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai

27.3.
Témakörök
27.3.1.
Motorok javítása
45 óra/45 óra
Motorok ki- és beszerelése, javítása
a motorok szétszerelése, hiba felvételezése, javítása
a hengertömb (forgattyús ház) ellenőrzése, javítása
a hengerhüvely hiba felvételezése, javítása
a hengerhüvely felújítási lehetőségek
a hengerek fúrása
a hengerek köszörülése
a hengerek hónolása
Dugattyú és hajtórudak hiba felvételezése, javítása
dugattyúátmérő, súlykülönbségek
a dugattyú és henger illesztési hézag ellenőrzése
a dugattyú és csapszeg illesztési hézag ellenőrzése
a dugattyúgyűrűk
a dugattyú gyűrűhorony illesztési hézag
szerelési hézag ellenőrzése a gyűrűvégeknél
a hajtórúd méretének és alakhelyességének vizsgálata
a hajtórúd javítási lehetőségei
a dugattyúcsapszeg szerelése
a hajtórúd-csapszeg-dugattyú csoport szét- és összeszerelése, javítása
a hajtórúd csapágyak szerelése
Forgattyús tengely és csapjainak javítása
méret, és alakhelyesség vizsgálata
felújítási lehetőségek
a lendítőkerék

csapágyazások ellenőrzése, javítása
a forgattyús tengely axiális hézagának ellenőrzése
Hengerfej és a szelepek ellenőrzése, javítása
a hengerfej le- és felszerelése
a hengerfej szét- és összeszerelése
a hengerfej javítási lehetőségei
a szelepülések ellenőrzése és csiszolása
a szelepek
a szelepek ellenőrzése, javítási lehetőségei, csiszolása
a szelepzárás, tömítettség ellenőrzése
a szelepvezető perselyek
a szelepszár játékának ellenőrzése
a szeleprugók ellenőrzése
a szelepemelő berendezés egyéb elemei
Vezérműtengely és hajtóelemeinek ellenőrzése és javítása
a vezérműtengely ellenőrzése és javítása
a vezérműtengely csapágyháza
a vezérműtengely meghajtása
szíjhajtás
lánchajtás
fogaskerékhajtás
a vezérlés szét- és összeszerelése
szíj- és láncfeszítők
a szelephézag ellenőrzése, beállítása
a hidraulikus szelephézag-kiegyenlítő javítása
27.3.2.
Tüzelőanyag-ellátó rendszerek javítása
24 óra/24 óra
Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereinek javítása
a karburátor beszabályozási, javítási munkái
a tüzelőanyag szivattyúk javítása
benzinbefecskendező rendszerek javítása
központi befecskendező rendszerek javítása
hengerenkénti befecskendező rendszerek javítása
közvetlen befecskendezésű rendszerek javítása
befecskendezési nyomás mérése
érzékelők, jeladók és beavatkozók ellenőrzése, cseréje
Dízelbefecskendező berendezések javítása
tüzelőanyag szűrő és előmelegítő rendszer javítása
tüzelőanyag rendszer légtelenítése
Befecskendező fúvókák javítása
befecskendező fúvókák szét- és összeszerelése
befecskendező fúvókák javítása, beállítása, visszaszerelése
A befecskendezőszivattyúk javítása, szállításkezdetének ellenőrzése, beállítása
(statikus, dinamikus)
Korszerű befecskendező rendszerek javítása
közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer
szivattyú-porlasztó egység (PDE)
elektronikus szabályozású, axiál, radiál dugattyús, forgóelosztós adagoló

27.3.3.
Levegő és feltöltő rendszer javítása
12 óra/12 óra
A motorok levegőrendszerének ellenőrzése, javítása
A levegőrendszer tömítetlenségi vizsgálata, tömítetlenségi hibák helyreállítása
Fojtószelep-egység szerelése, javítása, beállítása
pótlevegőtolattyú ellenőrzése, szerelése, cseréje
mechanikus, elektromechanikus fojtószelep állító ellenőrzése, cseréje
villamos működtetésű fojtószelep állító ellenőrzése, cseréje
pneumatikus, elektronikus működtetésű szívócső levegőterelő szerkezetek ellenőrzése,
cseréje
léptetőmotoros alapjárati fordulatszám szabályozó ellenőrzése, cseréje
szabályozó mechanizmusok vizsgálata, javítása
Szekunder levegő rendszer javítása
szekunderlevegő szivattyú
szekunderlevegő szelep és levegőrendszer
elektronikus vezérlés
Feltöltő rendszerek és szerkezetek szerelése, javítása
mechanikus feltöltő rendszerek (Roots-fúvó, stb.)
kipufogógáz turbófeltöltő rendszerek és elemeik
hőcserélő rendszerek (levegő-levegő, levegő-víz)
feltöltőnyomás szabályozó rendszer
elektronikus vezérlés
27.3.4.
Emisszió rendszer javítása
12 óra/12 óra
Kipufogó és katalizátorrendszer ellenőrzése, javítási lehetőségek, szerelési műveletek,
alkatrészcserék
Lambda szonda ki és beszerelése, cseréje, speciális szerelési eljárások
Kipufogórendszerben elhelyezett jeladók vizsgálata, ki és beszerelése, cseréje,
speciális szerelési eljárások
Kipufogógáz visszavezető rendszer alkatrészeinek vizsgálata, a rendszer
működőképességének ellenőrzése, alkatrészcserék. Tömítettség ellenőrzés, javítások
Tüzelőanyagtartály-szellőztető rendszer vizsgálata, működőképességének ellenőrzése,
alkatrészcserék. Tömítettség ellenőrzés, javítások
Részecskeszűrő rendszer regenerálása. A részecskeszűrő le és felszerelési műveletei,
tisztítási műveletek, eljárások.
SCR rendszerek vizsgálata, szerelési műveletek, alkatrészcserék
27.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely

27.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimuláció
szerepjáték

egyéni
x
x
x

csoport
x

osztály

x
x
x
x
x

x
x

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Információk önálló rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

x
x
x

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

27.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
28. Jármű diagnosztika és javítás tantárgy

31 óra/31 óra*

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

28.1.
A tantárgy tanításának célja
A képzés folyamatában a tanulók sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek szükségesek
a gépjárműveken végzendő mechanikai és elektromos diagnosztikai feladatok
végrehajtásához. Ismerjék meg a diagnosztika és javítás során alkalmazott technológiai
eljárásokat, az alkalmazható általános és speciális mérőműszereket és eszközöket.
Sajátítsák el a gépjárművek emisszió csökkentő rendszerével kapcsolatos diagnosztikai és
javítási ismereteket, a környezetvédelmi vizsgálat végrehajtásának folyamatát.
28.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika tantárgyból:
Az erő fogalma, mérése
A forgatónyomaték fogalma
A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: rezgésidő, amplitúdó, frekvencia
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Gépjármű szerkezettan tantárgynak az adott témakörökhöz kapcsolódó ismeretei
28.3.
Témakörök
28.3.1.
Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok 4 óra/4 óra
A diagnosztika alapfogalmai
a műszaki diagnosztika
a gépjármű-diagnosztika
Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok
hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása
kompresszió-végnyomás mérés
nyomás veszteség-mérése
kartergáz mennyiség-mérés
henger teljesítmény-különbség mérés
üresjárati henger teljesítmény-különbség mérés
üresjárati henger teljesítmény-különbség mérés ΔHC méréssel
terheléses henger teljesítmény-különbség mérés
elektronikus relatív kompresszió mérés
javítás technológiák, javítási lehetőségek
A levegőellátó és a kipufogórendszer vizsgálata és javítása
a levegőellátó rendszer
a turbófeltöltő ellenőrzése
a kipufogórendszer vizsgálata
28.3.2.
OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika)
Emisszió-történeti áttekintés: az OBD rendszer bevezetésének lépései
A kipufogógáz technika és a fedélzeti állapotfelügyelet

5 óra/5 óra

A kipufogógáz összetétel szempontjából fontos alkatrészek ellenőrzésnek
folyamatai
A katalizátor és a lambda szonda fedélzeti állapotfelügyelete
Az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete
A kipufogógáz visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete
A szekunder-levegő rendszer fedélzeti állapotfelügyelete
A tüzelőanyaggőz kipárologtató rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
Az OBD csatlakozó kialakítása, csatlakozási pontok funkciói, elhelyezési
előírások. Típus specifikus elhelyezések áttekintése adatbázis alapján
OBDII, EOBD kommunikációs formák
A rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai
Hibakódokra vonatkozó előírások, a hibakódok értelmezése, hibakód olvasás.
Időszakos, állandósult hibák. Gyártófüggő és gyártó független hibakódok
áttekintése adatbázis alapján
FreezeFrame adatok értelmezése, alkalmazásával elérhető előnyök
A hibakódok törlése
A műszerfali ellenőrző lámpára (MIL) vonatkozó előírások, üzemállapotai
Readiness kódok alkalmazásának indokai, értelmezése. Menetciklusok alkalmazása az
ellenőrzések során
28.3.3.
Dízel motorok diagnosztikája
Dízeldiagnosztika
a dízeldiagnosztika meghatározása, sajátosságai
nem fedélzeti dízeldiagnosztika
fordulatszám mérés
az adagolás időzítésének mérése
nyomáshullám elemzés
A közös nyomásterű ( CR ) befecskendező rendszerek vizsgálata
az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata
a nagynyomású rendszer vizsgálata
a rendszernyomás ellenőrzése
a befecskendező szelepek ellenőrzése
a nagynyomású szivattyú és szelepeinek ellenőrzése
Common-rail porlasztó hidraulika-diagnosztika
a visszafolyó mennyiség ellenőrzése
porlasztó hiba és a szennyezés
vizsgálatok próbapadon
A szivattyú-porlasztó egység ( PDE ) befecskendező rendszer vizsgálata
Fedélzeti (EDC) diagnosztika
A dízelmotorok füstölésmérése
a füstölésmérés elvi alapjai
a füstölés mérőszámai
a füstölésmérő műszerek felépítése
mintavevő szonda
elektromos időállandó
programozott mérés
a vizsgálathoz szükséges járműadatok
elektronikus tanúsítvány
a füstölésmérés technológiája

5 óra/5 óra

szemrevételezéses ellenőrzés
a mérés előkészítése
a környezetvédelmi állapot ellenőrzése
28.3.4.

Otto motorok gázelemzése
5 óra/5 óra
Otto-motorokgázelemzésének elvi alapjai
a vizsgált emissziós komponensek
a mérőműszerek felépítése és működése
mért jellemzők
hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat
a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt
gépkocsik felülvizsgálata
gázemisszió-diagnosztika
CO-korrigált mérés
ΔHC-mérés

28.3.5.
Futómű és lengéscsillapító diagnosztika
5 óra/5 óra
Futómű-diagnosztika
a futómű bemérés vonatkozási rendszere
a kerék beállítási paraméterek
a tengelyhelyzet hibák
futómű ellenőrző műszerek
méréstechnikai alapelvek
a korszerű futómű ellenőrző műszerek felépítése
a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése
futóművek bemérése
előkészítő munkák a futómű bemérés előtt
keréktárcsa ütéskompenzáció
futómű mérés
különleges mérési eljárások
különleges mérőműszerek
Lengéscsillapító-diagnosztika
lengéscsillapító vizsgálat a gépjármű ejtésével
lengéscsillapító vizsgálat a kerék lengetésével
a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA)
a mérés eredményét befolyásoló tényezők
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat
28.3.6.
Fékberendezés, ESP rendszer diagnosztikája
kiegyensúlyozás
Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata
a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása
a minősítés elméleti alapjai
a görgős fékerőmérő próbapad
görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés
a kerékfékszerkezet működésének hatásossága

és

a kerék
7 óra/7 óra

a kerékfékerő-eltérés
a kerékfékszerkezet erőingadozása
a fékvizsgálat végrehajtása
hasznos tudnivalók
a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája
a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő
berendezés
az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája
a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes
személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál
alkalmazandó, a légfékberendezés működőképességének megállapítására
irányuló vizsgálat technológiája
Menetdinamikai szabályzórendszerek diagnosztikai vizsgálata (ABS, ASR, ESP)
A jármű elektronikusan irányított, működtetett mechanikai rendszereinek (pl.
szervokormány, felfüggesztési rendszer, kézifék, stb.) ellenőrzése, beszabályozása
Kerékkiegyensúlyozás
a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei
statikus kiegyensúlyozatlanság
kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság
nyomaték- kiegyensúlyozatlanság
dinamikus kiegyensúlyozatlanság
a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok
kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata
stabil kiegyensúlyozó berendezések
mobil kiegyensúlyozó berendezések
kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások
„Matching-eljárás”
kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás
radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek
feltáró mérése
a keréksúlyok
28.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem

28.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
28.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

x

x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.5.

Információk önálló
rendszerezése

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

4.2.
5.
5.1.
5.2.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x
x

28.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
29. Járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy

62 óra/62 óra*

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

29.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elméleti
képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlatban alkalmazva legyenek képesek a
különböző feladatokat ellátó járműszerkezetek hibáinak felismerésére, azok javítására. A
diagnosztikai gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a korszerű diagnosztikai eljárásokat,
technológiákat, legyenek képesek megtervezni a diagnosztizálási folyamatokat, tudják
alkalmazni a járműdiagnosztikához szükséges általános és speciális eszközöket,
berendezéseket. Ismerjék meg és alkalmazzák a járművek papíralapú és elektronikus
műszaki dokumentációit és adatbázisok használatát.
29.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
Fizika tantárgyból:
Az erő fogalma, mérése
A forgatónyomaték fogalma
A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: rezgésidő, amplitúdó, frekvencia
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Gépjármű szerkezettan tantárgynak az adott témakörökhöz kapcsolódó ismeretei
Gépjármű diagnosztika tantárgynak az adott témakörökhöz kapcsolódó ismeretei
29.3.
Témakörök
29.3.1.
Levegő és emisszió rendszerek
Feltöltő rendszerek és szerkezetek diagnosztikája
mechanikus feltöltő rendszerek (Roots-fúvó, stb.)
kipufogógáz turbófeltöltő rendszerek és elemeik
hőcserélő rendszerek (levegő-levegő, levegő-víz)
feltöltőnyomás szabályozó rendszer
elektronikus vezérlés
A kipufogórendszer vizsgálata és javítása
a turbófeltöltő ellenőrzése
a kipufogórendszer vizsgálata

10 óra/10 óra

Fojtószelep-egység diagnosztikája
Szekunder levegő rendszer diagnosztikája
szekunderlevegő szivattyú
szekunderlevegő szelep és levegőrendszer
elektronikus vezérlés
OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika
kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet
a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete
az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete
kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete
szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
a tüzelőanyaggőz kipárolgás gátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
az ODB csatlakozó
kommunikáció
rendszerteszter
a rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai
hibakódok
freezeframe
hibatárolás
hiba kódok törlése
hibajelző lámpa-aktiválás
Readiness-kódok (vizsgálati készenlét)
Az Otto-motorok gázelemzése
a gázelemzés elvi alapjai
a vizsgált emissziós komponensek
a mérőműszerek felépítése és működése
mért jellemzők
hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat
a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt gépkocsik
felülvizsgálata
gázemisszió-diagnosztika
CO-korrigált mérés
ΔHC-mérés
29.3.2.
Erőátviteli berendezések
Tengelykapcsoló szerkezetek diagnosztikája
a tengelykapcsoló vizsgálata
a tengelykapcsoló működtetése
nyomó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet
húzó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet
automatikus után állítású tengelykapcsoló
a tengelykapcsoló hibatáblázata
önműködő tengelykapcsolók
Nyomatékváltó
a nyomatékváltó vizsgálata
olajszint ellenőrzés
nyomatékváltó hibatáblázata

10 óra/10 óra

Automata nyomatékváltó
a hajtómű folyadékszintjének ellenőrzése
az automatikus hajtómű hibatáblázata
Kardánhajtás
a kiegyensúlyozás ellenőrzése
közbenső csapágyazás ellenőrzése
Féltengelycsuklók
féltengelycsukló vizsgálata
Kiegyenlítőművek
kúpkerekes kiegyenlítőmű ellenőrzése
homlokkerekes kiegyenlítőmű ellenőrzése
kapcsolható kiegyenlítőmű-zár, önzáró kiegyenlítőművek ellenőrzése
29.3.3.
Futómű, fék és kormányberendezés
10 óra/10 óra
Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata
a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása
a minősítés elméleti alapjai
a görgős fékerőmérő próbapad
görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés
a kerékfékszerkezet működésének hatásossága
a kerékfékerő-eltérés
a kerékfékszerkezet erőingadozása
a fékvizsgálat végrehajtása
a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája
a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérőadatgyűjtő berendezés
az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája
a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú
légfékes személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál
alkalmazandó, a légfékberendezés működőképességének megállapítására
irányuló vizsgálat technológiája
Lengéscsillapító-diagnosztika
lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével
lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével
a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA)
a mérés eredményét befolyásoló tényezők
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat
Futómű-diagnosztika
a futómű bemérés vonatkozási rendszere
a kerék beállítási paraméterek
a tengelyhelyzet hibák
futómű ellenőrző műszerek
méréstechnikai alapelvek
futóművek bemérése
előkészítő munkák a futómű bemérés előtt
keréktárcsaütés-kompenzáció
futómű mérés
különleges mérési eljárások
különleges mérőműszerek

a hidraulikus rendszerek diagnosztikája
zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése
nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése
szervokormány-diagnosztika
29.3.4.
Hűtő- és kenő rendszerek
6 óra/6 óra
A motorok hűtőrendszerének diagnosztikája
a léghűtés rendszerek
a folyadékhűtés rendszerek
a hűtés intenzitás szabályozásának, a ventilátor viszko- tengelykapcsoló és
táguló anyagos termosztát vizsgálata
A motorok kenése
a motor kenésrendszerének vizsgálata
szivattyús nyomóolajozás vizsgálata
szárazteknős nyomóolajozás vizsgálata
29.3.5.
Tüzelőanyag-ellátó rendszerek
10 óra/10 óra
Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereinek diagnosztikája
a karburátor beszabályozási, ellenőrzési munkái
a tüzelőanyag szivattyúk ellenőrzési munkái
benzinbefecskendező rendszerek diagnosztikája
központi befecskendező rendszerek diagnosztikája
hengerenkénti befecskendező rendszerek diagnosztikája
közvetlen befecskendezésű rendszerek diagnosztikája
érzékelők, jeladók és beavatkozók diagnosztikai munkái
Dízelbefecskendező berendezések diagnosztikája
tüzelőanyag szűrő és előmelegítő rendszer ellenőrzése
Befecskendező fúvókák diagnosztikája
befecskendező fúvókák diagnosztikai munkái
a befecskendezőszivattyúk diagnosztikája
korszerű befecskendező rendszerek diagnosztikája
közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer
szivattyú-porlasztó egység (PDE) diagnosztikája
elektronikus szabályozású, axiál, radiál dugattyús, forgóelosztós adagolók
diagnosztikája
29.3.6.
Menetdinamikai rendszerek
16 óra/16 óra
A jármű elektronikusan irányított, működtetett mechanikai rendszereinek (pl.
szervokormány, felfüggesztési rendszer, kézifék, stb.) ellenőrzése, beszabályozása
Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata
soros diagnosztika
ellenőrzési feladatcsoportok
a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó
vezető tájékoztatás
a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata
párhuzamos diagnosztika
beavatkozó teszt
periféria diagnosztika

29.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely
29.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
29.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
x
x

x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x
x

x

x
x

x

29.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10420-12 azonosító számú
Autóelektronikaiműszerész feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Autóelektronikai
diagnosztika
Autóelektronika
diagnosztikai
gyakorlat

Autóelektronika
gyakorlata

Autóelektronika
elmélete

A 10420-12 azonosító számú Autóelektronikai műszerész feladatai
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Gépjármű villamos hálózatán hibakeresést,
javítást végez

x

Soros kommunikációs kapcsolatot létesít a jármű
elektronikusan irányított rendszereivel
Az irányító egységek adat és üzemi
paramétereinek kiolvasását, törlését, módosítását
végzi, adatot visz be, programfrissítést hajt végre

x

Elektronikusan irányított jármű rendszereken
párhuzamos és periféria vizsgálatot hajt végre,
diagnosztizál, beazonosítja a hibás elemet,
meghatározza a javítás módját

x
x

x

x

x

x

x

A jármű áramforrásainak kezelését,
karbantartását, diagnosztikai vizsgálatát és
javítását végzi

x

x

x

A töltési és indító rendszer állapotát ellenőrzi,
kiszerelt vagy beszerelt állapotú javításokat,
beállításokat végez

x

x

x

Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési
adatokat keres

x

Motorirányító rendszereket diagnosztizál,
elvégzi a szükséges alkatrészcseréket,
beállításokat, javításokat

x

x

x

Dízel hidegindító rendszert és elemeit
diagnosztizálja

x

x

x

Ellenőrzi a világító, fény és hangjelző
berendezéseket, ezeken javításokat, beállításokat
végez

x

x

x

Ellenőrzi, javítja a szélvédő törlő- és
mosóberendezést, a fűtő- és légkondicionáló
rendszer elektromos elemeit

x

x

x

Az aktív és passzív biztonsági rendszerek
diagnosztikai vizsgálatát, javítását végzi

x

x

x

Vezetőtámogató asszisztens rendszereken
diagnosztikai vizsgálatot és beállítást végez

x

x

x

Elvégzi a jármű vagyonvédelmi rendszereinek
utólagos beszerelését, karbantartását és javítását

x

x

x

Kényelmi, kiegészítő elektromos rendszerek
utólagos beépítését, beállítását, karbantartását
végzi

x

Alternatív hajtású járműveken a képzettségének
megfelelő szintig hiba megállapítást, javítást,
beállítást végez

x

Hatósági műszaki vizsgálatokra előkészíti a
gépjárművet, ellenőrzi az előírásoknak megfelelő
működést

x

Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati
módszert, gondoskodik a szükséges
segédeszközökről, célszerszámokról

x

Összetett műszaki dokumentációkat értelmez és
használ (műszaki leírást, blokkvázlatot, elvi
kapcsolási Rajzot, áramút-rajzot stb.)

x

x

x

x

x

x

x

x

Meghatározza a műveleti sorrendet és az
anyagszükségletet

x

x

Mechanikus és elektromos mérőeszközökkel,
műszerekkel méréseket végez, értékeli,
feldolgozza a mérési eredményeket

x

x

Gondoskodik a javítás feltételeiről, elvégzi a
javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát

x

x

Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, és a
járműtechnikai fejlesztéseket, változásokat (pl. új
járműtípusok, illetve részegységek, új javítási
technológiák és anyagok stb.)

x

A jármű villamos rendszeréhez kapcsolódó
szakmai számításokat végez

x

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, technológiai előírásokat

x

x

x

x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A belső égésű motorok működési elve és
folyamata

x

x

x

x

A jármű villamos hálózatának felépítése, az
áramköri elemek, az alkalmazott adatátviteli
módszerek

x

x

x

x

x

x

x

x

Az áramköri alaptörvények, az áram hatásai
A villamos gépek és készülékek működési elvei,
kialakításuk
Az elektronikai alapkapcsolások
A digitális technikai alapfogalmak és az integrált
áramkörök működésének alapjai
A méréstechnikai alapok
Az elektromechanikus és digitális műszerek
használata

x
x
x

Gépjármű villamos hálózatán hibakeresés, javítás
A jármű elektronikusan irányított rendszere
Az irányító egységek adat és üzemi
paramétereinek kiolvasása, törlése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elektronikusan irányított jármű rendszereken
párhuzamos és periféria vizsgálata
A jármű áramforrásainak kezelése, karbantartása,
diagnosztikai vizsgálata, javítása

x

A töltési és indító rendszer ellenőrzése, kiszerelt
vagy beszerelt állapotú javítások, beállítások
Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési
adatokat kere
Motorirányító rendszereket diagnosztizál
Dízel hidegindító rendszer és elemei
A világító, fény és hangjelző berendezések
A szélvédő törlő- és mosóberendezés, a fűtő- és
légkondicionáló rendszer elektromos elemei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

Az aktív és passzív biztonsági rendszerek
diagnosztikai vizsgálata, javí

x

x

x

x

Vezetőtámogató asszisztens rendszereken
diagnosztikai vizsgálat

x

x

x

x

A jármű vagyonvédelmi rendszereinek utólagos
beszerelése, karbantartása és javítása

x

x

Kényelmi, kiegészítő elektromos rendszerek
utólagos beépítése, beállítása, karbantartása

x

x

Alternatív hajtású járműveken a képzettségének
megfelelő szintig hiba megállapítás, javítás,
beállítás
Hatósági műszaki vizsgálatok
A szükséges mérési, vizsgálati módszerek,
segédeszközök, célszerszámok
Összetett műszaki dokumentációk (műszaki
leírás, blokkvázlat, elvi kapcsolási rajz, áramútrajz)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mechanikus és elektromos mérőeszközök
A javítás feltételei, a javítással kapcsolatos
adminisztrációs munkák
A jármű villamos rendszeréhez kapcsolódó
szakmai számítá

x

x
x

x
x

A munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi,
technológiai előíráso

x

Az univerzális villamos mérőműszerek, az
oszcilloszkópok és ezek használata

x

x

x

x

A távolság, elmozdulás és szögelfordulás
mérőátalakítóinak ismerete

x

x

x

x

A nyomásmérés, az áramlásmérés módszerei és
mérőátalakítói

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A rezgés, gyorsulás/lassulás mérésének és
mérőátalakítóinak ismerete
Az irányítástechnikai alapismeretek
A jármű áramforrásainak kialakítása, működése,
kezelése, karbantartása, vizsgálata

A töltési és indító rendszer elemeinek működési
elve

x

A benzinmotor-irányítórendszer kialakítása,
alkatrészeinek feladata, működése

x

A dízelmotor-motorirányító rendszereinek
ismerete

x

A motorirányító rendszerek diagnosztikai
vizsgálata, beállítása és javítása
A kényelmi és biztonsági berendezések
kialakításának, működésének ismerete
A vezetőtámogató asszisztens rendszerek

x

x

x

x

x

x
x

A riasztó-, indításgátló- és központi zár
rendszerek működési alapelveinek és
felépítésének ismerete

x

Az alternatív hajtású járművek különböző
kialakítása, ellenőrzési és javítási lehetőségei

x

x

x

x

A járműre vonatkozó hatósági műszaki előírások

x

x

x

x

A diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges soros-,
párhuzamos- és perifériadiagnosztikai eljárások
ismerete
Az elektronikus és nyomtatott adatbázisok
A jármű villamos rendszeréhez kapcsolódó
számításokhoz szükséges összefüggések

x
x

x

x

x

x

A munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi,
technológiai előírások

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
A jármű villamos rendszereinek műszeres
hibakeresése, diagnosztizálása
A villamos hálózat egészének és elemeinek
javítása, beállítása
Villamos fődarabok felújítása
Adatbázisok használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődő képesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés

30. Autóelektronika elmélete tantárgy
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155 óra/155 óra*

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

30.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elektronikusan irányított rendszerek az autóban egyre nagyobb számban jelennek
meg,ezeka jármű legdinamikusabban fejlődő területei. Az autóelektronikai rendszerek
felépítését, működési logikáját, egymással való kapcsolataikat ismertetjük meg a tananyag
elsajátítása során.
A tantárgy tanulása során az áramforrásoktól a legkorszerűbb elektronikai rendszerekig
bemutatásra kerül a hagyományos és a legkorszerűbb járműtechnika. Minden területen az
alapismeretek tárgyalásánál kapcsolódni kell az egyéb közismereti vagy szakmai
tartalmakhoz. Az egyes részterületek feldolgozása során biztos alapismeretet szeretne nyújtani
tantárgyunk a diagnosztikai és javítási műveletekhez. Ezért a gyakorlatból vett példákkal
támasszuk alá az elméleti ismereteket.
A tantárgy foglalkozik a járműipari - környezetvédelmi fejlesztésekkel. Az alternatív hajtási
módok bemutatásával a környezetbarát, energiatakarékos konstrukciók megismertetése a cél.
Ezt segítheti a tanulók kutatómunkája, majd szóbeli beszámolója is.
30.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
Fizika tantárgyból:
A kinematika és a dinamika alapfogalmai
Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték, teljesítmény
Hőtani alapismeretek
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény, villamos
munka
Fénytani alapok
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Elektrotechnika tantárgyból:
Egyenfeszültségű áramkörök
Villamos áram hatásai
Villamos gépek
Diódák
Tranzisztorok
Integrált áramkörök
Digitális technika alapjai
Digitális áramkörök
Mikroszámítógépek felépítése, működése
Gépjármű szerkezettan tantárgyból:
Belsőégésű motorok (Otto és Dízel) működése, alkatrészei, tüzelőanyag ellátó rendszerei
Motorok hűtése
Futóművek, Fékrendszerek
30.3.
Témakörök
30.3.1.
A gépkocsi villamos hálózata
10 óra/10 óra
A villamos hálózat általános jellemzői:
Az „egyvezetékes” hálózat elve
A hálózat egyszerűsített tömbvázlata, a rendszer meghatározó elemei
A villamos hálózat feszültségei
A hálózat alkatrészei:
A villamos energia előállítására és tárolására alkalmazott eszközök, energiaforrások

Fogyasztók csoportosítása (állandó-, tartósan bekapcsolt-,
időszakosan működő fogyasztók) és jellemzőik
Egyéb alkatrészek:
Vezetékek: kialakítás, típusai, méretezés feszültségesésre és melegedésre,
vezeték kiválasztás, szabványos keresztmetszeti sor, kábelkötegek
Csatlakozók kialakításai, szerelési módszerek
Kapcsolók csoportosítása, kialakítások
Mágnes kapcsolók, relék: alkalmazási területek, kialakítások, típusok,
működés, X-relé alkalmazása
A hálózat túlterhelés és zárlatvédelmét ellátó rendszerelemek típusai,
kialakításai, elhelyezések, működés
Elektronikus irányítóegységek csoportosítása
A villamos hálózat ábrázolási módozatai, vezetékek szín-, és számjelölései.
Csatlakozási pontok és készülékek jelölései.
A gépkocsi villamos hálózatának energiaegyensúlya, energiafelügyelet az
akkumulátor állapotának figyelésével
Soros adatkommunikációs rendszerek
A soros adatkommunikáció alkalmazásának indokai
Digitális technikai alapfogalmak
A kommunikációs rendszerek csoportosítása, felépítés, működés
Adatátvitel a különböző kommunikációs hálózatok között (CAN-Gateway)
Rádiózavar-szűrés a villamos hálózatban
Zavarforrások a gépkocsiban
A rádiózavarások terjedési útvonalai
A zavarszűrés módszerei, eszközei
30.3.2.
A villamos energiaellátó rendszer
20 óra/20 óra
Akkumulátorok
Az akkumulátorok csoportosítása, főbb jellemzőik
Követelmények az akkumulátorokkal szembe006E
A hagyományos indítóakkumulátorok:
működési elve, savas akkumulátorok kémiai folyamata
Szerkezeti felépítés, az alkalmazott elektrolit jellemzői
Az indítóakkumulátorok jellemzői: feszültségek, belső ellenállás, áramerősségek,
kapacitások, hatásfokok
Külső körülmények hatása az akkumulátorra
Az akkumulátorok jelölése
Gondozásmentes akkumulátorok
A gondozásmentesség feltételei, típusok
Szerkezeti és működési eltérések a hagyományos akkumulátoroktól
Indítóakkumulátorok töltése, kisütése, üzembe helyezése és üzemen kívül tartása
Indítóakkumulátorok kiválasztása
Váltakozó áramú gépjármű-generátorok
Feladata
A gépjármű generátorokkal szemben támasztott követelmények
Működési elve
A háromfázisú csillag-, és háromszög-kapcsolású generátorok működése,
egyenirányítás
Generátorok belső kapcsolási lehetőségei, előgerjesztő, gerjesztő és töltőáramkörök

Körmös pólusú generátor szerkezeti felépítése
Különleges gépjármű generátorok szerkezeti felépítése, működése: pl.: Kiálló pólusú
generátor, Két-két párhuzamos kapcsolású diódából álló egyenirányító egység,
Indukcióvonal-vezetős gépjármű-generátor, Állandó mágnesű generátor,
folyadékhűtésű generátor stb.
Váltakozó áramú generátorok feszültségszabályzozása
A feszültségszabályzás feladata, a szabályozás elve
Az elektronikus feszültségszabályzók csoportosítása, tömbvázlat
Egy tetszőleges típus működése
A
szabályozott
feszültség
hőmérsékletfüggése,
feszültségszabályzók
hőkompenzálása
Gépjármű generátorok multi funkciós feszültségszabályzói
Kapcsolata a jármű villamos hálózatával, kommunikáció a hálózat
irányítóegységeivel
Működési funkciók, üzemállapotok, szabályozási stratégiák
Alkalmazási példák
Töltésjelzés megoldásai, a töltésellenőrző lámpa kiegészítő kapcsolásai
30.3.3.
Indító berendezések
8 óra/8 óra
Az indító berendezések feladata
A belsőégésű motorok indítási lehetőségei
Az indítási fordulatszám, határhőmérséklet, indítási nyomatékszükséglet
A motorindítás folyamata
Az indítómotorral szemben támasztott követelmények
Az egyenáramú motorok működési elve, a különböző gerjesztési módok jellemzői
A soros gerjesztésű motor jelleggörbéi
Az indítási áramfelvétel változása az indítás időtartama alatt
Motorindító áramkörök:
Otto-motoros gépjárművek motorindító áramköre
Dízelmotoros gépjárművek motorindító áramköre
Elektronikus indításreteszelő relével felszerelt motorindító berendezés
Akkumulátorátkapcsoló-relés motorindító berendezés (soros-párhuzamos
kapcsoló)
Az indítómotorok típusai:
Soros és vegyes gerjesztésű csúszó-fogaskerekes indítómotor: Felépítése,
szerkezeti és kapcsolási vázlatai, működése
Állandó mágnessel gerjesztett csúszó fogaskerekes indítómotor: Előnyei,
felépítése, kapcsolási vázlata, működése
Belső áttételű indítómotor: Fajtái, előnyei, felépítése, működése
A toló-fogaskerekes indítómotor: Felépítése, szerkezeti és kapcsolási vázlatai,
működése
Adatbázis, műszaki dokumentáció alapján indítómotorok működtetésére vonatkozó
kapcsolási rajzok elemzése
30.3.4.
Világító, fény és hangjelző berendezések
10 óra/10 óra
Fénytani alapfogalmak
A világító és fényjelző berendezések csoportosítása, történeti áttekintés
Fényforrások csoportosítása, jellemzőik, működésük, típusaik, összehasonlítás:
hagyományos izzólámpák, halogén izzók, gázkisüléses fényforrások, LED.

Fényszóró általános felépítése, a főbb szerkezeti elemek
Fényszóró-rendszerek és fényeloszlásuk
Paraboloid fényszórók
Ellipszoid (DE) fényszóró
Szabadfelületű fényszórók
Tükröző-vetítő fényszórók Super DE (szabadfelületűvel kombinálva)
Xenonfény-technológia
Európai és az amerikai fényszórórendszer jellemzői
A fényszórókra vonatkozó hatósági előírások
A fényszórók és a világítóberendezések jelölései
A megvilágítási távolság szabályozásának megoldásai
Fényszórótisztítás megvalósítása
Kanyarvilágítások feladata, statikus és dinamikus kiviteli formák
Adaptív fényszóró-szabályozási módok
Helyzetjelző lámpák, féklámpák, rendszámvilágítás, tolatólámpák, nappali
menetjelző fény hatósági előírásai, kialakításuk, működésük
Világító-, és jelzőberendezések áramköreinek elemzése
Multiplex rendszerrel működtetett világítási hálózat
Ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpák hatósági előírásai, működésük
Irány és elakadásjelzők
hatósági előírásai
Irányjelző ütemadóval (hődrótos, elektronikus) készített rendszer vázlata,
működése
Központi ütemadóval (multitimer), és multiplex rendszerrel működtetett
irány-, elakadásjelzők működése
Együttműködés más rendszerekkel: pl.: Automatikus vészvillogó
bekapcsolás vészfékezéskor, ütközéskor
Hangjelző berendezések
hatósági előírásai
A kürtök típusai, működésük
A kürtök működtetése: hagyományos és multiplex rendszerű hálózatban
30.3.5.
Szélvédőtörlő és mosó berendezések, a fűtő és légkondicionáló
berendezés elektromos elemei
8 óra/8 óra
Szélvédőtörlő és mosó berendezések:
A gépkocsiba épített rendszer szerkezeti elemei,
A mozgás átalakító szerkezet és a törlő motorok kialakítása, típusai
Végállás kapcsoló feladata, működése
Kétfokozatú és fokozatmentes fordulatszám-szabályozások a hagyományos
szélvédőtörlő berendezéseknél
Szakaszos üzemmód megvalósítására alkalmazott ütemadó kapcsolások
Esőérzékelő működési elve, beépítése, működése
Szélvédő mosóberendezés működtetése, alkatrészei
Multiplex rendszerben működtetett szélvédőtörlő és mosó berendezés
Fűtő és légkondicionáló berendezés:
A hagyományos fűtési rendszer alkatrészei
Elektronikus fűtésautomata
Fűtőkészülékek
Légkondicionálás feladata, a rendszer alkatrészei

Működési elv megértését segítő tömbvázlat készítése
Az expanziós szeleppel kialakított rendszer működése
Hűtőközegek
A rendszerelemek kialakításai, működésük: kompresszor, kondenzátor,
folyadékgyűjtő-szárító, expanziós szelep, párologtató,szerviz csatlakozók
stb.
A rendszer elektromos működtetéséhez szükséges alkatrészek: hűtőközegnyomáskapcsolók, hűtőközeg-nyomásérzékelő, hő-kapcsolók és érzékelők,
vezérlőkészülékek stb.
Kapcsolási Rajz alapján, konkrét típuson áramköri elemzés, üzemállapotok
A fűtő és légkondicionáló rendszer fejlesztése: megvalósított és fejlesztés alatt álló
elképzelések
30.3.6.
A gépjármű üzemét ellenőrző műszerek és visszajelző berendezések6 óra/6 óra
Hatósági előírások
Hagyományos kialakítású műszerek, műszerfal-kialakítások
Örvényáramú és elektromos meghajtású sebességmérők
Fordulatszámmérők
Tüzelőanyag-szintjelző műszerek és jeladóik típusai és működésük
Hőmérsékletmérők, olajnyomás mérők és jeladóinak típusai és működésük
Visszajelző lámpák és működtetésük
Feszültség-stabilizátorok a hagyományos műszerfalakon
Digitális kialakítású (CAN hálózathoz illesztett) műszerfalak elvi felépítése,
működése
Tömbvázlat
Műszerfalak áramellátásának biztosítása, feszültségstabilizálás digitális
műszerfalhoz
Léptetőmotorral működtetett műszerek
LCD és egyéb kijelzők alkalmazása a műszerfalon
Fedélzeti számítógépek
Szélvédőre, mint kijelzőre kivetített információk
Egyéb korszerű rendszerek kialakítása, működése
Fejlesztési irányzatok: alkalmazott és fejlesztés alatt álló megoldások
30.3.7.
Gyújtóberendezések
20 óra/20 óra
Bevezetés
Gyújtóberendezések feladata, a velük szemben támasztott követelmények
Történeti áttekintés
A gyújtóberendezések csoportosítása
Akkumulátoros gyújtóberendezés
Felépítés, primer és szekunder áramkör elemei, működése
A primer áram és a gyújtásenergia kialakulása, értéküket befolyásoló tényezők
Primer feszültség, szekunder áram, szekunder feszültség alakulása a különböző
üzemállapotokban
A gyújtóberendezés alkatrészeinek kialakítási, működési sajátosságai
(gyújtótranszformátor, gyújtáselosztó, gyújtókábelek, gyújtógyertya, stb.)
Előgyújtás fogalma, szükségessége. Az előgyújtás mértékét befolyásoló tényezők

Gyújtási időpont vezérlése mechanikus előgyújtás állítással: Röpsúlyos és
depressziós előgyújtás-vezérlők, Depressziós elő- és utógyújtás-vezérlő
kialakítása, működése, jelleggörbéik
Elektronikus gyújtási rendszerek
Megszakítóval vezérelt tranzisztoros gyújtás elve, kapcsolási vázlata, előnyei,
hátrányai
Jeladóval vezérelt tranzisztoros gyújtások
Rendszervázlatok, bekötések
Jeladók kialakításai, működési elvük, működésük, jelalakok
A gyújtómodulok fajtái, bekötésük, funkciói (zárásszög szabályozás, primer áram
határolás, Primer áram lekapcsolás)
Tranzisztoros gyújtóberendezések primer és szekunder áramai és feszültségei,
oszcilloszkópos jelalakok
Megvalósított gyújtóáramkörök elemzése
Mikroszámítógéppel vezérelt gyújtóberendezések
A mikroszámítógépes gyújtásvezérlés elve
A motor optimális előgyújtásának meghatározása
A rendszer tömbvázlata, részei
Az előgyújtás meghatározásához használt jeladók:
Fordulatszám és szöghelyzet-jeladók
A motorterhelés érzékelése, szívócsőnyomás érzékelők
A motor és a beszívott levegő hőmérsékletének érzékelése
A fojtószelep helyzetének érzékelése
Kopogás érzékelése, kopogásszabályozás
Egyéb, a gyújtási rendszerekben alkalmazott érzékelők
Gyújtáselosztó nélküli gyújtóberendezések
Alkalmazásának előnyei
Típusai:
Hengerenként külön transzformátorral készített rendszer
Kettős szekunder kivezetésű transzformátorral megvalósított rendszerek
Az ionáram-méréses gyújtás alapismeretei
Megvalósított gyújtóáramkörök elemzése
A mágneses gyújtás
Működési elv, elvi felépítés, működés.
Szerkezeti elemek feladatai
A motorkerékpár gyújtás megoldásai
A mágneses gyújtóáramkörök kapcsolási rajzai, az egyes áramköri elemek szerepe
A kondenzátoros (tirisztoros) gyújtás működése, fajtái
Indukciós jeladóval vezérelt nagyfeszültségű kondenzátoros gyújtás
Lendkerék mágneses nagyfeszültségű kondenzátoros gyújtás
Egyéb, alkalmazott megoldások kialakítása, működése
Gyújtási rendszerek fejlesztési irányai
30.3.8.
Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek
25 óra/25 óra
Benzinbefecskendező rendszerek csoportosítása
Elektronikusan irányított hengerenkénti-, szívócső-befecskendezéses rendszerek
Rendszervázlat, szerkezeti részek

A tüzelőanyag-rendszer főbb szerkezeti elemei, azok felépítése,
típusai és működése: tüzelőanyag szivattyú, szűrő, tüzelőanyagnyomásszabályzó, befecskendező szelepek
A levegőrendszer főbb szerkezeti elemei, azok felépítése és működése:
A beszívott levegő mennyiség meghatározásának módszerei az
elektronikusan irányított rendszerekben
A levegőmennyiség és légtömegmérők kialakítása, működése
A befecskendező rendszer elektromos érzékelői, beavatkozói:
A motor fordulatszámnak érzékelése
Vezérműtengely szöghelyzet érzékelők
A motor és a beszívott levegő hőmérsékletének mérése
A fojtószelep helyzetének érzékelése: fojtószelep kapcsolók és
potenciométerek
Alapjárati fordulatszám szabályozásának eszközei
Fojtószelep-egységek
Gázpedál helyzetének érzékelése
Lambda szonda működési elve, típusai
A befecskendezési idő meghatározása
Az irányítóegység elvi felépítése, működése
A befecskendezési alapidő meghatározása, majd a korrekciós tényezők
figyelembe vételével a tényleges befecskendezett mennyiség kiszámítása
Lambda szabályozási kör működése
A motorirányító rendszerek további - károsanyag-kibocsátást csökkentő –
alrendszerei:
Kipufogógáz visszavezetés
Szekunder levegő rendszer
Az elpárolgott tüzelőanyag visszavezetése
Motorirányító rendszerek kapcsolási Rajzainak elemzése
Elektronikusan irányított hengerenkénti-, közvetlen befecskendezéses rendszerek
Rendszervázlat, szerkezeti részek
A szállítási mennyiség-igény által működtetett tüzelőanyag szivattyú
Nagynyomású szivattyúk típusai, működésük
A befecskendező szelep és működtetése
A keverékképzés sajátosságai
A rendszer üzemállapotai
A különböző típusokban alkalmazott közvetlen befecskendezésű rendszerek
áttekintése
Központi befecskendező rendszerek
A Mono-Jetronic és Multec rendszerek rendszervázlata, érzékelők és
beavatkozók működése
A rendszerek villamos kapcsolási vázlatainak elemzése
30.3.9.
Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek 20 óra/20 óra
Elektronikusan irányított forgóelosztós dízelbefecskendező rendszerek villamos
hálózata
Bosch VE-EDC blokkvázlata, részei
A rendszer főbb érzékelői, bemeneti információi: tűmozgás-érzékelő,
hőmérséklet-érzékelők, a szabályzótolóka útadója, gázpedál helyzetérzékelő,
forgattyús tengelyhelyzet érzékelő, sebesség jeladó, pedálkapcsolók stb.

Beavatkozók: Befecskendezés állítómű, Befecskendezés-kezdet
mágnes szelep, üzemanyag elzáró mágnes szelep stb.
A VE EDC szabályozási körei:
A befecskendezett tüzelőanyag mennyiségének meghatározása
Befecskendezés-kezdet meghatározása
Kipufogógáz visszavezetés
Menetsebesség szabályozása
Bosch VP-44 EDC rendszer blokkvázlata, részei
A befecskendezett tüzelőanyag mennyiség és a befecskendezés kezdet
elektronikus szabályozása
A rendszer főbb érzékelői és beavatkozói
A befecskendezőszivattyú vezérlőegység és a motorirányító egység funkciói,
kapcsolat a két irányítóegység között
Közös nyomásterű dízel befecskendező rendszerek villamos hálózata
Bosch CommonRail rendszer blokkvázlata, részei
Az általános működés áttekintése: kisnyomású-, nagynyomású rendszerek
részei, működése különböző üzemállapotokban
A rendszer főbb érzékelői, bemeneti információi
Beavatkozók működése
A rendszer kapcsolási Rajzának elemzése
Dízelmotorok előmelegítő áramkörei
Lángizzító-gyertyás és elektromos fűtőbetétes megoldások
Sorosan kapcsolt izzító gyertyás előmelegítés kapcsolási Rajza, működése
Párhuzamosan kapcsolt izzító gyertyás előmelegítés
Az izzító gyertya jellemzői, felépítése, típusai
Izzító-automaták (Vezérlő- és kapcsolóegység)
Izzító gyertya állapotának figyelése
Motorirányító egység által vezérelt párhuzamos izzító gyertyás előmelegítés
30.3.10. A jármű biztonsági, vagyonvédelmi-, és vezetőtámogató asszisztens
rendszerei. Alternatív hajtású járművek
28 óra/28 óra
Gépjárművek utas visszatartó rendszerei
Övfeszítő rendszerek
Energiatároló nélküli mechanikus övfeszítő (AUDI PROCON-TEN)
Energiatárolós mechanikus övfeszítők
Pirotechnikai övfeszítők
Motoros övelőfeszítő
Légzsákok
Az Európai és az USA légzsákrendszer
Légzsák egység kialakítása, részei, működés, vezető és utasoldali változatok
Légzsák vezérlőegységek generációi, működésük
Ütközésérzékelők és lassuláskapcsolók fajtái, működési elvük
Ülésfoglaltság érzékelő
Kormánykerék spirál
Légzsák ellenőrző lámpa működése
Egyéb légzsák rendszerek: oldallégzsák, függönylégzsák stb.
Légzsák, övfeszítő rendszerek kapcsolási Rajzai, áramkör-elemzés
Fejlesztési irányok
Központi zárak

Működési alapelv
Elektro-pneumatikus rendszer
Elektromos központi zárak
Rendszerelemek jellemzői és működésük (működtető motorok, vezérlőkapcsolók,
vezérlő elektronika)
Gyári beépítésű és Utólagosan beszerelhető központi zárak
Együttműködés más járműelektronikai rendszerekkel
Különböző rendszerekre vonatkozó műszaki dokumentációk elemzése, utólagos
beépítési előírások
A gépkocsik lopás és feltörés elleni védelme
A védelmi rendszer feladatai, csoportosítás
Mechanikus lopás elleni védelem
Egyszerű elektromos védőeljárások
Elektronikus riasztók: nyílászárók védelme, feszültségesés érzékelése,
emelésérzékelés, belsőtéri mozgásérzékelés stb.
Nyomkövető és azonosító rendszerek
Műholdas járműfelügyelet
A jeladás módszerei
Indításgátló készülék
Gumiabroncs-nyomás ellenőrző rendszerek
A jármű vezetőtámogató asszisztens rendszerei
Környezetfigyelő rendszerek
Adaptív sebességtartó rendszerek
A holttéri információrendszer, sávváltás asszisztens
Sávelhagyás asszisztens
Parkolóasszisztensrendszer
Ütközéses balesetek megelőzésére alkalmazott prediktív asszisztens rendszerek
Kiegészítő biztonsági eszközök: pl.:
Éjszakai vezetést segítő rendszerek (pl.:NightVision rendszer)
Megelőző gyalogosvédelem
Vezetőfigyelő, fáradtságra figyelmeztető rendszerek
Egyéb, alkalmazott és fejlesztés alatt álló vezetőtámogató rendszerek
Környezetérzékelők kalibrálása.
Az alternatív hajtású dízel és Ottó motoros járművek alkalmazott és fejlesztés alatt
lévő tüzelőanyagai
Energiafelhasználás és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének
vizsgálata
Hibrid hajtások
Hibridhajtások alapelve, csoportosítás
Mikro hibrid
Start/stop funkció: működési elv, szerkezeti egységek, megvalósított
változatok
Mildhibrid
Fullhibrid
Plug-in (tölthető) hibrid
Hibrid hajtás üzemmódjai
A villamos hajtás rendszerelemei
A hibridjárművek vizsgálatára, szerelésére vonatkozó ismeretek
Beazonosítás

Biztonsági előírások: áramtalanítás, a véletlen visszakapcsolás
megelőzése, védőkesztyű használata
Kizárólag elektromos hajtású járművek
Történeti áttekintés
Az elektromos gépkocsi hajtás előnyei
Az elektromos hajtással épített gépkocsi felépítése, főbb szerkezeti elemek
(akkumulátor, meghajtó villamos motor, inverter, fedélzeti töltőegység, a
hajtás mechanikai elemei, kiegészítő elektromos és mechanikus rendszerek
stb.)
A különböző gyártók már alkalmazott vagy kísérleti modelljeinek, rendszereinek
bemutatása
30.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
30.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
30.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
x
x
x

csoport
x

osztály
x

x

x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.
1.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
Komplex információk
körében
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

30.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
31. Autóelektronika gyakorlata tantárgy

124 óra/124 óra*

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

31.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanítása során tanulóink az elméletben megtanult autóelektronikai ismereteket és
megismert eszközöket valóságos vizsgálatokkal, mérésekkel, szerelési gyakorlatokkal
szilárdíthatják meg. Ezáltal a gyakorlati tevékenység tudatos, logikus hibakereséssel indul, és
a szerelési, javítási tevékenység során tanulóink eredményes munkát végezhetnek.
Törekedni kell arra, hogy a feladatokat a tanulók egyedül, vagy kis csoportokban oldják meg,
az adatbázisok, műszaki dokumentációk alkalmazása mellett.
A gyakorlatok során a tanulók dolgozhatnak gépkocsin, oktatómotoron, vagy a hiba
szimulációkat megtekinthetik oktató-demonstrációs eszközökön. A kisebb fődarabok
vizsgálatát autóvillamossági próbapadon célszerű elvégezni. Azokat a speciális
ellenőrzési, beállítási módszereket, amelyhez a képzőhely nem tud eszközt biztosítani,
javasolt márkaszervizben megtekinteni. Ezzel is szeretnénk azt a célt elérni, hogy a
képzés végén diákjaink olyan elméleti – gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely segíti
a közvetlen elhelyezkedésüket.
31.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
Fizika tantárgyból:
A kinematika és a dinamika alapfogalmai
Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték,
teljesítmény
Hőtani alapismeretek
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény,
villamos munka
Fénytani alapok
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Elektrotechnika tantárgyból:
Egyenfeszültségű áramkörök
Villamos áram hatásai
Villamos gépek
Diódák
Tranzisztorok
Integrált áramkörök
Digitális technika alapjai
Digitális áramkörök
Mikroszámítógépek felépítése, működése
Autóelektronika elmélete tantárgyból :
Autóelektronika elmélete tantárgy elméleti tananyagtartalmi részei, amelyek az
adott fejezet alapismereteit adják
Gépjármű-szerkezettan tantárgyból :
Belsőégésű motorok (Otto és Dízel) működése, alkatrészei, tüzelőanyag ellátó
rendszerei

Motorok hűtése
Futóművek, Fékrendszerek
31.3.
Témakörök
31.3.1.
Villamos hálózati-, töltési-, és indítórendszer hibakeresése, javítása38 óra/38 óra
A villamos hálózat:
A hibakeresés eszközei és műszerei
Vezetékhibák keresése és javítása: Vezetékszakadás, zárlat, átmeneti ellenállás
növekedés
Csatlakozók javítása, cseréje
Biztosítók ellenőrzése és cseréje
Kapcsolók ki és beszerelése, esetleges javítása, cseréje
Akkumulátorok:
Az akkumulátor ki és beszerelése
Kiszerelt állapotú vizsgálatok
Akkumulátortöltés gyakorlata különböző típusú akkumulátorokon
Akkumulátor karbantartás és tárolás
Új akkumulátorok üzembe helyezése
Generátor és feszültségszabályzó
Beépített rendszerben hibakeresés, hibaszétválasztás
Ki-, és beszerelési műveletek
Típusazonosítás, ellenőrzési, javítási paraméterek meghatározása
A generátor próbapadi vizsgálata
A generátor szétszerelése, alkatrészeinek ellenőrzése, javítási műveletek,
alkatrészcserék, összeszerelés
A feszültségszabályzók beazonosítása, működési, ellenőrzési paramétereinek
meghatározása,
Feszültségszabályzó kiszerelt állapotú ellenőrzése, esetleges javítása
Generátor összeszerelése, majd a javítás utáni ellenőrzések elvégzése
Indítómotor
Beépített állapotú vizsgálat
Az indítómotor ki és beszerelése
Típusazonosítás, ellenőrzési, javítási paraméterek meghatározása
Szétszerelés, alkatrészenkénti ellenőrzések, javítási-felújítási műveletek,
alkatrészcserék, összeszerelés, esetleges beállítási műveletek
Az indítómotor próbapadi vizsgálata, jellemző paramétereinek mérése
31.3.2.
Motorirányító rendszerek hibakeresése és javítása
44 óra/44 óra
Gyújtási alrendszer alkatrészeinek vizsgálata, javítása
Gyújtáselosztó típusazonosítása, ellenőrzési és javítási adatainak megállapítása
Gyújtáselosztó ki és beszerelési, beállítási műveletei, szét és összeszerelése
Gyújtáselosztóba épített jeladók (fotoelektromos, indukciós, hall,) ellenőrzése, ki
és beszerelése
Gyújtótranszformátorok,
gyújtómodulok,
végfokozatok
típusazonosítása,
ellenőrzési adatainak meghatározása adatbázisból, ellenőrzése
Gyertyakábelek, gyertyapipák, gyújtógyertyák ellenőrzése, alkatrészcserés
javítások
Gyújtási rendszer próbapadi ellenőrzése

Hibafeltárás, szerelési, javítási műveletek végzése különböző gyújtási
rendszerekkel felszerelt oktatóeszközökön, gépkocsikon
Benzinbefecskendező alrendszer elektromos alkatrészeinek vizsgálata, szerelési, javítási
műveletek
Tüzelőanyag-szivattyú elektromos és hidraulikus ellenőrzése
Otto- és Dízel-motorok motorirányító rendszer- jeladóinak és beavatkozóinak ki és
beszerelése, vizsgálata
Fordulatszám és szöghelyzet jeladók
Vezérmű szöghelyzet jeladók
Levegőmennyiség és légtömegmérők
Szívócsőnyomás érzékelők
Motor hűtőfolyadék-, tüzelőanyag-, és a beszívott levegő hőmérsékletérzékelők
Fojtószelep-helyzetérzékelők
Gázpedálhelyzet-jeladók
Kopogásérzékelők
Befecskendező szelepek
EGR szelepek
Alapjárat állítók
Fojtószelepegységek, stb.
Dízelmotorok előmelegítő rendszereinek vizsgálata, javítása
Az izzító gyertyák ellenőrzése az áramfelvétel alapján
Az izzító áramkör vezérlőelektronikájának azonosítása és ellenőrzése
A lángizzító gyertyás előmelegítő rendszer azonosítása és ellenőrzése
Alkatrészek cseréje
31.3.3.
A jármű villamos alrendszereinek hibakeresése, javítása 42 óra/42 óra
Világító fény- és hangjelző berendezések
Hibakeresés a világítási hálózatban
Izzócserék különböző típusú gépkocsikban
Világítási hálózat alkatrészeinek bekötése
Irányjelző, hangjelző, féklámpa áramköri ellenőrzések, javítások, alkatrészcserék
Szélvédő törlő és mosóberendezések
Működésellenőrzés különböző üzemállapotokban
Karbantartási, beállítási műveletek
Az ablaktörlő mechanizmus ki és beszerelése különböző típusú gépjárművekben
Az ablaktörlő motor cseréje, esetleges javítási lehetőségek
Az ablakmosó rendszer javítása
Az elektromos ablakfűtés ellenőrzése, javítása
Fűtés, szellőzés, hűtőrendszer, légkondicionálás
Fűtő-, szellőzőrendszer ellenőrzése, a hibás alkatrészek cseréje, beállítása
Hűtőventillátor és a thermo-kapcsoló vizsgálata, a hibás alkatrész cseréje
Klímaberendezés
rendszerhőmérséklet-vizsgálat,
rendszernyomás-vizsgálat,
szivárgásvizsgálat a biztonsági előírások betartásával
Aktív, passzív biztonsági eszközök:
Légzsák és övfeszítő rendszerek azonosítása, adatbázis alapján rendszerelem
elhelyezkedés, vizsgálati- szerelési műveletek, alkatrészcserék a biztonsági
előírások betartásával
Vagyonvédelmi és komfortelektronikai rendszer:

Központi ajtózár és elektromos ablakemelő működésellenőrzés, ki és
beszerelési műveletek, beállítások. Utólagos beépítések
Elektronikus vezérlésű riasztó és indításgátló rendszerek működésellenőrzése, ki
és beszerelési műveletek, beállítások. Utólagos beépítések
Autórádiók szerelése, utólagos beépítése, beállítási műveletek
Mobiltelefon és kihangosító készlet beépítése, javítások, beállítások
Vezetőtámogató rendszerek ellenőrzése, beépítési, javítási műveletek, beállítása
Alternatív hajtású járműveken végzett azonosítási, áramtalanítási, ellenőrzési, szerelési
műveletek
31.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Autóelektronikai tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely

31.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
31.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció

egyéni
x
x
x
x

osztály

csoport
x
x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

x

7.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

x

x

x

x

x

x

x

7.4.
8.
8.1.
9.
9.1.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

9.2.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

31.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
32. Autóelektronikai diagnosztika tantárgy

93 óra/93 óra*

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

32.1.
A tantárgy tanításának célja
A korszerű gépjárművek szinte minden rendszere elektronikus irányítás alá került. A
járművek villamos hálózata is egyre összetettebb, ezen a területen is előtérben van a
digitális technika. Ezzel párhuzamosan a megjelenő hibák száma is nagyobb, a hiba
okok is összetettebbek.
Célunk, hogy a tanulók az egyszerű hibakeresési módszerektől a korszerű
diagnosztikai műszerekkel végzett hibafeltárásokig a lehető legtöbb vizsgálati
lehetőséget ismerjék meg és az ismereteiket a javítások során használni tudják. Ezáltal
pontosan meg tudják majd határozni a hiba helyét, a hibás alkatrészt, majd a hiba
jellegéből adódóan eldönthetik, hogy javítás vagy csere szükséges.
Az előzőekhez feltétlenül szükséges az egyes rendszerek pontos ismerete, amit a
kapcsolódó szakmai tartalmakból szerezhet meg a tanuló. Alapvető feltétel az is, hogy
a rendelkezésre álló adatbázisokból a szükséges információkat ki tudják nyerni az
ellenőrzés és javítás során a leendő Autóelektronikai műszerészek, ezért a
tananyagtartalomban többször támaszkodunk, utalunk a kapcsolódó adatbázistartalomra. Törekedni kell több, márkaszerviz által használt és független adatbázis
használatára.
Tantárgyunk célja még, hogy a tanulók nyitottak legyenek az új diagnosztikai
módszerek elsajátítására, a legkorszerűbb diagnosztikai berendezések megismerésére,
ezért az alkalmazott módszerekkel ösztönözzük őket a szakmai folyóiratok
tanulmányozására, az új ismeretek önálló megszerzésére, feldolgozására
32.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
Fizika tantárgyból:
Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték,
teljesítmény
Hőtani alapismeretek
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény,
villamos munka
Fénytani alapok
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Elektrotechnika tantárgyból:
Egyenfeszültségű áramkörök
Villamos áram hatásai
Villamos gépek
Diódák

Tranzisztorok
Integrált áramkörök
Digitális technika alapjai
Digitális áramkörök
Mikroszámítógépek felépítése, működése
Autóelektronika elmélete tantárgyból:
Autóelektronika elmélete tantárgy elméleti tananyagtartalmi részei, amelyek az
adott fejezet alapismereteit adják
32.3.
Témakörök
32.3.1.
A villamos hálózatok diagnosztikája és javítása
12 óra/12 óra
A hibakeresés és javítás általános szempontjai:
A hálózat ellenőrzésénél használható eszközök és berendezések ismertetése,
működési, alkalmazási ismereteik (hagyományos vagy LED-es vizsgálólámpa,
zümmer, áthidaló vezeték, multiméter stb.)
A hibakereséshez alkalmazott dokumentáció, kapcsolási Rajz, kábelezési terv
ismeretének, használatának szerepe. A különböző adatbázisokban lévő
információk bemutatása, adatbázis kezelési gyakorlatok.
A jármű-üzemeltető tapasztalatainak felhasználása a hibakeresés során
A villamos hálózatokra vonatkozó hibakód ellenőrzés, üzemállapot szimuláció,
vagy próbaút során végzett diagnosztikai műszeres hibafeltárás
Óvintézkedések a villamos áramkörök ellenőrzésénél, javításánál
Általános, a villamos hálózatokra vonatkozó ellenőrzési, javítási ismeretek:
Hibakeresési módszerek:
Egy alkatrészre korlátozódó hibajelenségek esetén
Több alkatrészt érintő hibajelenségek esetén
Időnként jelentkező, véletlenszerű hibák esetén
Hibakeresési stratégiák felállítása
A jellegzetes hibák behatárolása:
Vezetékszakadás
Zárlat
Átmeneti ellenállás növekedés
A villamos hálózat javítása:
Javítási módszerek vezetékszakadás, zárlat, átmeneti ellenállás növekedés
esetén
A javításnál alkalmazott kémiai és egyéb segédanyagok
A soros adatkommunikációs hálózatokra vonatkozó speciális ellenőrzési és javítási
ismeretek
32.3.2.
Indító és áramellátó rendszer diagnosztikai vizsgálata, javítása10 óra/10 óra
Indítóakkumulátorok vizsgálata
Hibabehatárolás az indítómotor működtetése közben:
Az indítómotor áramfelvételének, az akkumulátor kapocsfeszültségének, a
hálózati feszültségesések vizsgálata
Kiszerelt akkumulátor vizsgálata:
Az elektrolit savsűrűségének mérése: Vizsgálat hagyományos úszós savsűrűség
mérővel és refraktométerrel
Az akkumulátor nyugalmi kapocsfeszültségének mérése
Üzemi kapocsfeszültség mérése terhelés alatt

Az akkumulátor startkapacitásának mérése
Indítóképesség ellenőrzése terhelő-ellenállás segítségével: Terhelővillák,
Hordozható akkumulátor teszterek
Processzorvezérlésű akkumulátor teszter
Elektronikus akkumulátor teszterek
Indítómotorok vizsgálata
Kiszerelt állapotú, próbapadi vizsgálatok: Üresjárati és lefékezett állapotú
kapocsfeszültség, áramfelvétel és fordulatszám mérése, mágnes kapcsoló
vizsgálata, fogaskerekek kapcsolódásának ellenőrzése, tengelykapcsoló
ellenőrzése
Szétszerelt állapotú vizsgálatok: a forgórész és az állórész tekercseinek
ellenőrzése, a kommutátor vizsgálata
Generátor és a feszültségszabályzó vizsgálata
A töltőfeszültség és a töltőáram ellenőrzése különböző üzemállapotokban
Oszcilloszkópos vizsgálat: hibátlan és hibás jelalakok
A generátor és a feszültségszabályzó hibáinak szétválasztása
Próbapadi vizsgálati lehetőségek, a vizsgálat végrehajtása
A generátor szétszerelt állapotú vizsgálata: forgórész, állórész fázistekercsei,
diódái,
Feszültségszabályzó kiszerelt állapotú vizsgálata
A fedélzeti energiamenedzsment és akkumulátorfelügyeleti rendszer ellenőrzése,
diagnosztikai vizsgálata
32.3.3.
Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése, beállítása 10 óra/10 óra
Fényszórók ellenőrzése, beállítása
A helytelen fényszóró beállítás következményei
A fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete
Diagnosztikai ellenőrzés fényszóró ellenőrző készülékkel
A mérőhely és a gépkocsi előkészítése
A fényszórók előírásoknak megfelelő kialakításának, jelölési rendszereinek,
mechanikai állapotának ellenőrzése
A megvilágítási távolság automatikus szabályozásával rendelkező
járműveknél a működésellenőrzés elvégzése, diagnosztikai készülékkel
beállítási pozícióba állítása
A készülék tájolása a gépkocsihoz
Az ellenőrzés folyamata: a tompított és a távolsági fényszóró ellenőrzése,
beállítása
Ködfényszórók ellenőrzése, beállítása
A helyzetjelzőkre, irányjelzőkre, féklámpákra, rendszámtábla megvilágító lámpákra, hátsó
helyzetjelző ködlámpákra, hátrameneti lámpákra vonatkozó elhelyezési, kialakítási,
működési előírások ellenőrzése
32.3.4.
Elektronikusan irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata18 óra/18 óra
Az irányított rendszerek diagnosztikai eljárásainak csoportosítása:
Irányítóegység kapcsolatú rendszerdiagnosztika: Soros és párhuzamos
diagnosztika
Perifériadiagnosztika
Az elektronikusan irányított rendszerek információs szintjei
Soros diagnosztika

Ellenőrzési feladatcsoportok
A rendszer-teszterek csoportosítása
A diagnosztikai csatlakozó, kommunikációs lehetőségek
Vezetőtájékoztatás, hibajelző lámpák
A fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata
Jeladó áramkörök ellenőrzése: vezetékszakadás, pozitív vagy negatív
zárlat, jel-elfogadhatósági vizsgálat
Beavatkozó áramkörök ellenőrzése
Párhuzamos diagnosztika
Vizsgálati lehetőségek különböző üzemállapotokban
Beavatkozó teszt
Periféria diagnosztika
Az irányítóegység tápfeszültség ellátásának, testcsatlakozásának ellenőrzése
A rendszer jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése műszaki dokumentációk,
adatbázisok alapján
32.3.5.
Motorirányító rendszerek vizsgálata
33 óra/33 óra
Rendszerszemléletű diagnosztikai ellenőrzés
Soros diagnosztikai eljárások a motorirányító rendszer hibafeltárásához: hibakód
olvasás, hibakód törlés, működési paraméterek vizsgálata, beavatkozó teszt
Perifériadiagnosztika alkalmazása a motorirányító rendszereknél egy kiválasztott
típus példája alapján
Gyújtási alrendszer és alkatrészeinek diagnosztikai és kiszerelt állapotú vizsgálata
Oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat a primer és szekunder áramkörökben
Az oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat elve
Az oszcilloszkóp elvi felépítése, egyes-, sorozat-, szuperponált, raszter kép
értelmezése, megjelenítése
A gyújtásvizsgáló oszcilloszkóp bekötése a különböző gyújtási rendszerek
esetén (forgóelosztós és gyújtáselosztó nélküli típusok)
Normál oszcillogramok értelmezése, hibalehetőségek megjelenése az
oszcilloszkópos képeken
Primer áramköri műszeres vizsgálatok: zárásszög, zárási idő mérésének,
meghatározásának lehetőségei
Gyújtási időpont ellenőrzése és beállítási lehetőségei
Gyújtási rendszer alkatrészeinek vizsgálata
A különbözőtípusú gyújtótranszformátorok vizsgálata
Fordulatszám és vonatkoztatási jeladók ellenőrzése: indukciós és hall
jeladók gyújtáselosztóba épített és különálló kivitelei
Vezérműtengely szöghelyzet érzékelő ellenőrzése
Gyújtómodulok és végfokozatok működésellenőrzése
Gyújtókábelek és gyújtógyertyák vizsgálata
Szívócsőnyomás-érzékelő ellenőrzése
Motor hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő ellenőrzése
Fojtószelep helyzetérzékelők vizsgálata
Kopogásérzékelő ellenőrzése
Benzinbefecskendező alrendszer tüzelőanyag-, levegőellátó rendszerének elektromos
vizsgálata
A tüzelőanyag ellátó rendszer ellenőrzése
A rendszernyomás és szállított tüzelőanyag mennyiség vizsgálata

A tüzelőanyag szivattyú elektromos ellenőrzése (működésvizsgálat, a
szivattyú kapocsfeszültségének, áramfelvételének mérése)
Befecskendező szelepek hidraulikus és elektromos ellenőrzése, a szelepek
tisztítási lehetőségei
A levegőellátó rendszer ellenőrzése:
A szívórendszer ellenállásának, tömítettségének vizsgálata
Motorirányító rendszer további jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése adatbázisok
felhasználásával:
Levegőmennyiség-, és légtömegmérők vizsgálata
Gázpedál-jeladók ellenőrzése
Lambda-szonda és szabályzókörének vizsgálata
Kipufogógáz visszavezető rendszer és alkatrészeinek ellenőrzése
Üresjárati fordulatszám-szabályozó eszközök ellenőrzése
Fojtószelepegységek alkatrészeinek vizsgálata
Dízelmotorok motorirányító rendszereinek elektromos ellenőrzése (CommonRail
rendszer példáján)
Ellenőrzési lehetőségek
A tartályban elhelyezett tápszivattyú működésének vizsgálata
Jeladók és beavatkozók ellenőrzése adatbázis információi alapján
Dízel izzító rendszer ellenőrzése:
A dízel izzító rendszerre vonatkozó hibakód-ellenőrzés
Az izzítás visszajelző lámpa alapú hiba megállapítás
Előizzítási idő mérése
Utánizzítási idő mérése
Az izzító gyertyák áramfelvételének ellenőrzése
Az izzító-automata ellenőrzése
Az izzító gyertyák ellenállásának mérése, működésellenőrzés
Az alternatív hajtású járművek ellenőrzési és javítási lehetőségei
32.3.6.
Biztonsági, komfort és kényelmi rendszerek diagnosztikája és javítása10 óra/10 óra
A légzsák és övfeszítő rendszerek diagnosztikai vizsgálata
A műszerfali ellenőrző lámpa előírásos működésének ellenőrzése
Diagnosztikai hibakód olvasása és törlése
Biztonsági előírások a rendszerelemek átvizsgálására vonatkozóan
A rendszer hatástalanítása a rendszerelemek átvizsgálása, szerelése előtt
Rendszerelemek ellenőrzése, cseréje
Klímaberendezés diagnosztikai vizsgálata
Klímaberendezés
működőképességének
ellenőrzése:
rendszerelem
hőmérsékletek vizsgálata és a befúvott levegő hőmérsékletének mérése
Klímaberendezés karbantartása
Kényelmi rendszerek diagnosztikai vizsgálata
Központi zár ellenőrzése
Elektromos ablakmozgatás vizsgálata
Automatikus ablaktörlő és mosóberendezés ellenőrzése
Elektromos ülésállítás vizsgálata
Szaktanterem
32.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

32.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimuláció

egyéni
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

csoport
x

osztály
x

x
x
x
x

x
x
x
x

32.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

csoport- osztálybontás
keret

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

7.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

x

7.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

x

7.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

x

32.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
33. Autóelektronika diagnosztikai gyakorlattantárgy

62 óra/62 óra*

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

33.1.
A tantárgy tanításának célja
A szerkezetmegbontás nélküli, vagy csak kis megbontással járó vizsgálatok az
autóelektronika területén is előtérbe kerültek. Egyre több autóelektronikai
diagnosztikai készülék kerül forgalomba, melyek vizsgálati lehetőségei is bővülnek.
Célunk, hogy a tantárgy keretein belül ezeket a vizsgálatokat a tanulók megismerjék,
begyakorolhassák, ezáltal eredményes hibafeltárást végezzenek. Így pontosan

meghatározható a hibás alkatrész, vagy behatárolható a hibás terület. A
vizsgálatok során törekedjünk arra, hogy a tanulók egyéni feladatok végzése mellett
minden diagnosztikai készüléket megismerhessenek.
A diagnosztikai vizsgálatok során különböző adatbázisok használata szükséges,
melyekből az ellenőrzési, beállítási adatokat, kapcsolási vázlatokat meg lehet
határozni. Ezzel az adatbázis megismerését is segíthetjük.
A vizsgálatok elvégezhetőek működőképes vagy hibás gépjárműveken, demonstrációs
eszközökön, oktatóeszközön. Törekedjünk arra, hogy a tantárgy elsajátítása során
minél több, különböző típusú gépjárművet vizsgáljanak tanulóink, mellyel
típusismeretük is fejlődik.
33.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kapcsolódó közismereti tartalmak:
Fizika tantárgyból:
Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték,
teljesítmény
Hőtani alapismeretek
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény,
villamos munka
Fénytani alapok
Kapcsolódó szakmai tartalmak:
Elektrotechnika tantárgyból:
Egyenfeszültségű áramkörök
Villamos áram hatásai
Villamos gépek
Diódák
Tranzisztorok
Integrált áramkörök
Digitális technika alapjai
Digitális áramkörök
Mikroszámítógépek felépítése, működése
Autóelektronika elmélete tantárgyból:
Autóelektronika elmélete tantárgy elméleti tananyagtartalmi részei, amelyek az adott
fejezet alapismereteit adják
33.3.
Témakörök
33.3.1.
Villamos hálózati-, energia-, indító- és világítási rendszer diagnosztikai
vizsgálata
20 óra/20 óra
Soros adatkommunikációs rendszereken végzett diagnosztikai vizsgálatok
CAN hálózatok diagnosztikai vizsgálata
A hálózatra vonatkozó hibakódok olvasása – törlése
Ellenállás és feszültségmérések a CAN hálózatban
Oszcilloszkópos vizsgálatok
LIN-hálózatok diagnosztikai vizsgálata
A hálózatra vonatkozó hibakódok olvasása – törlése
Oszcilloszkópos vizsgálatok
A MOST és a Byteflight rendszerek speciális ellenőrzési, diagnosztikai előírásai
Generátor és a feszültségszabályzó diagnosztikai vizsgálata
A háromfázisú generátor vizsgálata a töltésellenőrző lámpa megfigyelésével

A töltőfeszültség és a töltőáram ellenőrzése különböző
üzemállapotokban, különböző terhelések mellett
Oszcilloszkópos vizsgálat: hibátlan jelalak bemutatása, a hibás jelalakok alapján
feltárni a generátor alkatrészeinek hibáit: zárlat vagy szakadás a gerjesztőköri-,
pozitív vagy negatív teljesítménydiódáknál
A fedélzeti energiamenedzsment és az akkumulátorfelügyeleti rendszer ellenőrzése,
diagnosztikai vizsgálata: hibakód olvasás és törlés, rendszervizsgálat
Indítórendszer diagnosztikai vizsgálata
Hibabehatárolás az indítómotor működtetése közben: Az indítómotor
áramfelvételének, az
akkumulátor kapocsfeszültségének, a
hálózati
feszültségesések vizsgálata
Fényszórók diagnosztikai vizsgálata, beállítása
A mérőhely és a gépkocsi előkészítése
A fényszórók előírásoknak megfelelő kialakításának, jelölési rendszereinek,
mechanikai állapotának ellenőrzése
A megvilágítási távolság automatikus szabályozásával rendelkező járműveknél a
működésellenőrzés elvégzése, diagnosztikai készülékkel beállítási pozícióba
állítása
A készülék tájolása a gépkocsihoz
Az ellenőrzés folyamata: a tompított és a távolsági fényszóró ellenőrzése,
beállítása
Ködfényszórók ellenőrzése, beállítása
33.3.2.
Elektronikusan irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata22 óra/22 óra
Soros diagnosztika
A diagnosztikai csatlakozó kialakítása, lábkiosztás alapján a bekötés ellenőrzése
Kommunikációs lehetőségek
Vezetőtájékoztatás, hibajelző lámpák funkció, működésellenőrzése
Soros diagnosztikai vizsgálatok végrehajtása elektronikusan irányított
rendszereken
A diagnosztikai gyakorlat során vizsgálandó rendszerek: Otto motoros
járművek elektronikus motorirányító rendszerei, Dízelmotoros járművek
elektronikus motorirányító rendszerei, Menetdinamikai szabályzó
rendszer (ABS, ASR, ESP), Automataváltó elektronikus irányító
rendszere, Elektronikus szintszabályzó rendszerek, Elektronikusan
irányított szervokormány, Klímaberendezés, Légzsák és övfeszítő
rendszerek, Világítási rendszer, Vezetőtámogató asszisztensek,
Alternatív hajtású járművek stb.
Az
elvégzendő
irányítóegység-kommunikációs
diagnosztika:
Rendszerazonosítás, Hibatároló lekérdezés, A tárolt hibakódok és a tanult
érték tárolók törlése, Motorüzemi paraméterek megjelenítése,
Beavatkozó-egységek
működtetése,
Alapbeállítás
végrehajtás,
Hibakörnyezeti adatok olvasása, Irányítóegység vagy alrendszer kódolásillesztés.
Párhuzamos diagnosztika
Működő vagy működőképes rendszerben (feszültség alá helyezett rendszernél,
indítómotorral forgatott motornál, vagy járó motornál) Y-kábel és mérődoboz
(Prüfbox, Breakout-Box) segítségével történő vizsgálatok az előző pontban
említtet rendszereknél, adatbázisok felhasználásával

Beavatkozó teszt a vizsgált irányítóegység által felkínált
alkatrészeknél
Periféria diagnosztika
Az irányítóegység tápfeszültség ellátásának, testcsatlakozásának ellenőrzése
A rendszer jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése műszaki dokumentációk,
adatbázisok alapján
33.3.3.
Motordiagnosztikai vizsgálatok
20 óra/20 óra
Otto-motorok diagnosztikai vizsgálata motordiagnosztikai készülék segítségével
műszaki dokumentációk, adatbázisok alapján
A készülék bekötése különböző gyújtási rendszerek esetén, motor specifikus
adatok beállítása
A hálózati feszültség, áram, fordulatszámmérés, kenőolaj hőmérsékletmérés
Mérések a gyújtási rendszer primer áramkörében: zárási szög, zárási idő, zárási
százalék meghatározása
Előgyújtási szög mérése, beállítása
Henger összehasonlító vizsgálatok: Hengerteljesítmény különbségmérés,
Dinamikus kompresszió vizsgálat, Delta HC mérés, stb.
Benzinbefecskendező rendszer vizsgálata: befecskendezési idő, lambda-szonda
feszültségének mérése, kapcsolási viszony vizsgálata stb.
Dízeldiagnosztikai vizsgálatok (pl.: nyomásváltozás a nyomócsőben,
befecskendezés kezdet, befecskendezés állítás stroboszkóp segítségével, Dízel
izzító rendszer stb.)
A készülék alkalmazása multiméter funkcióban
Oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat a primer és szekunder áramkörökben
Az oszcilloszkóp funkció beállításai, egyes-, sorozat-, szuperponált,
raszter kép értelmezése, megjelenítése
Normál oszcillogramok értelmezése
Hibalehetőségek megjelenése a primer és a szekunder oszcilloszkópos
képeken
Motordiagnosztikai készülék alkalmazása általános oszcilloszkóp funkcióban
A készülék alkalmazása adatbázis segítségével vezetett hibakeresés funkcióban
A készülék együttműködése a vezérlőegység-diagnosztikai modullal
33.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Autóelektronikai tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Nagyüzemi termelőhely

33.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
33.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimuláció

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.3.
2.4.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.4.
3.5.
3.7.
4.
4.1.
4.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

4.3.
5.
5.3.
6.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

x

7.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

x

7.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

x

33.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Karbantartási gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Mérés és előrajzolás
Mérés és ellenőrzés
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
Előrajzolás síkban
Térbeli előrajzolás
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
Egyengetés
Hajlítás
Vágás, harapás, faragás, vésés
Nyírás
Lyukasztás
Fűrészelés
Reszelés
Fúrás és süllyesztés
Kézi menetvágás
Kötések
Szegecselés
Csavarozás
Csapszegek és csapszegkötések
Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
Fémragasztás
Keményforrasztás
Gázhegesztés
Ívhegesztés
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Karbantartási gyakorlatok tantárgy
Témakörök

Mérés és előrajzolás
Mérés és ellenőrzés
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
Előrajzolás síkban
Térbeli előrajzolás
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
Egyengetés
Hajlítás
Vágás, harapás, faragás, vésés
Nyírás
Lyukasztás
Fűrészelés
Reszelés
Fúrás és süllyesztés
Kézi menetvágás
Kötések
Szegecselés
Csavarozás
Csapszegek és csapszegkötések
Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
Fémragasztás
Keményforrasztás
Gázhegesztés
Ívhegesztés
Megmunkálás II.
Hántolás
Kovácsolás és hőkezelés
Szerszámélezés, köszörülés
Dörzsölés (dörzsárazás)
Esztergálás
Marás
Gyalulás
Anyagvizsgálatok
Szerkezeti anyagok csoportosítása
Technológiai próbák
Szakítóvizsgálat
Keménységmérés
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek
Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai.
Csatlakozók kialakítása.
Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.
Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése
Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.
A fóliamintázat kialakítása

Forrasztandó felületek előkészítése.
Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.
Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.
Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás,
alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.
Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések
Áramköri modulok üzembe helyezése
Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan)
Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel mérése)
Az áramkör funkcionális vizsgálata
Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása
és beállítása
Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése
A mérési eredmények kiértékelése
Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése
Áramköri modulok beépítése
Kezelőszervek beépítése, csatlakoztatása
Be- és kimeneti csatlakozási felületek kialakítása
Speciális funkciójú kiegészítő elemek beépítése
A berendezés készre szerelése
Hibakeresés
Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés
Hibás javítási egység (alkatrész vagy modul) meghatározása
A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően
A javított áramkör, berendezés beüzemelése
Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése
A javítási művelet dokumentálása
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Karbantartási gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Mérés és előrajzolás
Mérés és ellenőrzés
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
Előrajzolás síkban
Térbeli előrajzolás
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
Egyengetés
Hajlítás
Vágás, harapás, faragás, vésés
Nyírás
Lyukasztás
Fűrészelés

Reszelés
Fúrás és süllyesztés
Kézi menetvágás
Kötések
Szegecselés
Csavarozás
Csapszegek és csapszegkötések
Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
Fémragasztás
Keményforrasztás
Gázhegesztés
Ívhegesztés
Megmunkálás II.
Hántolás
Kovácsolás és hőkezelés
Szerszámélezés, köszörülés
Dörzsölés (dörzsárazás)
Esztergálás
Marás
Gyalulás
Anyagvizsgálatok
Szerkezeti anyagok csoportosítása
Technológiai próbák
Szakítóvizsgálat
Keménységmérés
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek
Szerelés
Kötőelemek szerelése
Csapágyak szerelése
Fogaskerekek szerelése
Csőkötések szerelése
Dugattyús motor szerelése
Forgattyús hajtómű szerelése
Lánc- és szíjhajtás szerelése
Tengelykapcsolók szerelése
Hajtóművek szerelése
Futóművek szerelése
Fékek szerelése
Kormányzási rendszerek szerelése
Mérési gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Villamosméréstechnikaialapismeretek
műszer és méréstechnikai alapfogalmak

mérési hibák
mérőműszerek metrológiai jellemzői
méréshatár, méréshatár kibővítése
a nemzetközi mértékegységrendszer alapjai
a laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
érintésvédelem
Egyenáramú villamos alapmérések
ellenállás mérése
A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata
energiaforrások vizsgálata, mérése
Váltakozó áramú villamos alapmérések I.
Mérések egyfázisú váltakozó áramú hálózatban
Váltakozó áramú villamos alapmérések II.

Mérésekháromfázisú váltakozó áramú hálózatokban

2.11.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ
ágazathoz tartozó
54 525 02
AUTÓSZERELŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 525 02 számú, autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02
Szakképesítés megnevezése: Autószerelő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 13.Közlekedés
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész
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 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
IV.A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak:
Lehúzó készlet
Körmöskulcsok
Célszerszámok, legalább egy márkaszerviz készlet
Kerékpár állványok
Gyári adatbázisokhoz való hozzáférés
Komplett kerékpárok, legalább 1 db rugózott első-hátsó
futóművel
Komplett kerékpárok, legalább 1 db első-hátsó váltós
Komplett kerékpárok, legalább 1 db tárcsafékes
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy.
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét
heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
396 óra/év
432 óra/év
140 óra
360 óra/év
140 óra
310 óra/év
961 óra/év
2739 óra
éves óraszám
szabadsáv nélkül
1116 óra/év
160 óra
961 óra/év
2237 óra

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

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

8

3

8

4

5

5

5

5

17

14

17

14

17

14

140
Összesen

11

ögy

heti
óraszám

2/14.

heti
óraszám

ögy

heti
óraszám

12.

140

12

ögy

heti
óraszám

160

10

10

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

Közlekedési ismeretek
Műszaki rajz
Mechanika
10416-16 Közlekedéstechnikai
Gépelemek-géptan
alapok szakmai
Technológiai
követelménymodul
alapismeretek
Elektrotechnikaelektronika
10417-16 Közlekedéstechnikai Karbantartási gyakorlatok
gyakorlatok
Mérési gyakorlatok
Kerékpár szerkezeti
ismeretek
10504-16 Kerékpárszerelő
feladatai
Kerékpárok javítási
gyakorlata

1
1
1

1
1
1

2
2
2
2

2
2

1

3

1
3

2
3

3

6

3
4
1
2

1

10
4

10443-16 Gépkezelő általános
ismeretei

Gépkezelő általános
ismeretei
Emelőgépkezelő speciális
feladatai
10445-16 Emelőgépkezelő
speciális feladatai
Emelőgépkezelő speciális
feladatai gyakorlat
Járműkarbantartás
Gazdasági ismeretek
10418-16 Járműkarbantartás
Járműkarbantartás
gyakorlata
Gépjármű szerkezettan
10421-16 Autószerelő feladatai Gépjármű-villamosságtan
Szerelési gyakorlat
Járműdiagnosztika
10422-16 Járműdiagnosztika Járműdiagnosztika
gyakorlata

3

2

2

1
1
1
0,5

1
0,5
3

6
4

3
6
4

7
3

7
3

4

4

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2

1041
6-16
Közl
eked
éstec
hnika
i
11498-12
alapo Foglalkoztatás I. (érettségire
k
épülő képzések esetén)
szak
mai
követ
elmé
nymo
dul

11499-12
Foglalkoztatás II.

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)

180 108
288

ögy

180 108
288

140

gy

ögy

144 108
252

140

e

e

gy

93

124
217

öt évfolyamos képzés egészében: 1124 óra (49,2%)

e

gy

527 434
961
1778

453

1325

1/13.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

36

0

0

0

0

2/14.

gy

ögy

612 504
1116

160

e

e

gy

527 434
961

1139 óra (50,9%)

2739

öt évfolyamos képzés egészében: 1162 óra (50,8%)

2237

1098 óra (49,1%)
0

0

Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Közlekedési
ismeretek

5/13.

A szakképzés összes óraszáma

gy

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés összes
óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

4

4

4

4

0

4

4

4

4

0
0
0

4
3
62

4
3
62

4
3
62

4
3
62

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

0

8

8

8

8

0

24

24

24

24

0

22

22

22

22

72

0

72

0

0

72

72

0

0

0

72

Közlekedéstörténet,
közlekedési fogalmak
A közúti,, a vasúti, a
vízi és a légi
közlekedés technikája
A járművek
menetdinamikája
Műszaki rajz
Síkmértani
szerkesztések és
vetületi ábrázolás
Metszeti ábrázolás

12

12

12

12

12

24

24

24

24

24

36

36

36

36

72

72

36
36

0

36

0

0

0

0

0

72

0

72

0

0

0

0

0

72

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

Méretmegadás,
felületminőség,
tűrések és illesztések

13

13

13

13

13

Jelképes ábrázolások
Mechanika
Merev testek általános
statikája

36

36
72

36
72

Síkbeli egyensúlyi
szerkezetek
Szilárdságtan
Kinematika, kinetika
Gépelemek-géptan
Bevezetés,
kötőgépelemek,
kötések, biztosítások
Rugók és
lengéscsilapítók
Csövek és
csőszerelvények
Tengelyek
Csapágyazások
Tengelykapcsolók
Fékek

0

36
36

0

0

0

0

0

36
72

0

72

0

0

0

0

0

36
72

9

9

9

9

9

18

18

18

18

18

27
18
72

27
18
72

27
18
72

27
18
72

9
0

0

18
18
0

0

72

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

7
3
6
6

7
3
6
6

7
3
6
6

7
3
6
6

7
3
6
6

Hajtások, hajtóművek,
mechanizmusok
Technológiai
alapismeretek
Alapfogalmak
Fémes szerkezeti
anyagok
Nemfémes szerkezeti
anyagok
Öntészet,
melegalakítások,
hőkezelések
Kötések
Forgács nélküli
hidegalakítások
Forgácsolás
Felújítási technológiák
Anyag és hibakereső
vizsgálatok
Szereléstechnika
Elektrotechnikaelektronika
Villamos
alapfogalmak
Passzív és aktív
villamos hálózatok
Vegyi elektromos
folyamatok
A villamos tér
A mágneses tér
Váltakozóáramú
áramkörök, a
transzformátor
Háromfázisú
hálózatok
Villamos gépek

12
72

0

36

0

0

12
0

0

0

108

0

108

0

0

12

12

108

108

12
0

0

0

108

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18

18

18

18

18

12

12

12

12

12

6

6

6

6

6

6
10

6
10

6
10

6
10

6
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

201

216

20

20

27

27

10

26

26

26

26

8

8

8

8

8

16
26

16
26

16
26

16
26

16
26

12

12

12

16

16

10

10

10

10

10

28

28

28

28

28

0

0

36

0

72

0

93

20
16

0

201

0

201

0

0

0

0

0

216

10443-16
Gépkezelő
általános
ismeretei

10504-12 Kerékpárszerelő feladatai

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok

Félvezetők
Impulzustechnikai és
digitális áramkörök
Karbantartási
gyakorlatok
Mérés és előrajzolás
Megmunkálás I.
Kötések
Megmunkálások II.
Anyagvizsgálatok
Szerelés
Mérési gyakorlatok
Villamos
méréstechnikai
alapismeretek
Egyenáramú villamos
alapmérések

0

108

0

108

140

0

108

140

24

24

24

28

28

31

31

31

31

31

0

324

0

360

0

36
72
108
36
12
60
124

0

36
72
108
36
12
96
144

0

Kerékpárok javítási
gyakorlata
Üzembe helyezés
Karbantartási
feladatok
Gépkezelő általános
ismeretei
Gépelemek
Belsőégésű motorok
Elektromosság

324

124

36
72
108
36
12
60
124

40

40

40

50

50

68

68

68

78

78

16

16

16

16

16

0

36

36
72
108

0

0

0

0

0

36
12
60
0

0

Váltakozóáramú
villamos alapmérések
Kerékpár szerkezeti
ismeretek
Vázszerkezetek
Hajtóművek
Fékek
Futóművek

0

0

0

0

0

36

0

0

6
12
9
9
0

0

0

0

0

72

0

42
0

72

0

0

0

36

324

124

0

0

0

0

0

6
12
9
9
31

30

108

0

0

62

36
36
31

103

36

0

0

160

0

0

0

0

360

0

36
72
108
36
12
96
144

0

6
12
9
9
103

0

0

0

103

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

30

30

0

31

73

73

0

0

242
36
36
31

242

0

0

0

242
36
36
31

0

0

0

0

0
0
0
0

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai

alapfogalmai
Hidraulika és
pneumatika
Gazdaságos
üzemeltetés
Munka- és
balesetvédelmi
ismeretek
Gépkezelő
adminisztrációs
feladatai
Hibaelhárítás
Elsősegély-nyújtási
alapismeretek
Tűz- és
környezetvédelmi
ismeretek
Emelőgépkezelő
speciális feladatai

36

36

36

0

5

5

0

36

36

0

6

6

0

36

36

0

10

10

10

0

10

10

10

0

5
36

6
36

0

0

Az emelőgép
rendszerezése,
szerkezettana

36

0

0

0

0

0

36

36

0

0

0

36

0

0

0

0

0

12

12

12

0

4

4

4

0

4

4

4

0

4

4

4

0

Anyagmozgatás,
közlekedés szabályai a
munkaterületen

4

4

4

0

Kötöző és irányítói
feladatok

4

4

4

0

Egyéni és csoportos
védőfelszerelések

4

4

4

0

Rakatképzés szabályai
Veszélyes és
egészségre ártalmas
anyagok
Teherfelvevő-, kötözőés függesztő eszközök

Emelőgépkezelő
speciális feladatai

0

0

0

36

0

0

0

0

36

36

0

0

0

36

0

0

0

0

0

gyakorlat

10418-16
Járműkarbantartás

Emelőgép üzemeltetés
előtti karbantartóműszaki vizsgálata
Emelőgép-napló
kitöltése
Működési vizsgálat
Kezelőszervek
működésének
ellenőrzése
Távvezérlő működése
Gépkezelési (emelési)
gyakorlat
Járműkarbantartás
Dokumentációs
ismeretek
Ápolási és
szervizműveletek

0

0

0

8

8

8

0

4

4

4

0

4

4

4

0

4

4

4

0

4

4

4

0

12

12

12

0

0

0

0

0

0

0

Gépkocsi vizsgálati
műveletek
Gazdasági ismeretek
Adózási ismeretek
Munkajogi ismeretek
Gazdasági társaságok
Fogyasztóvédelmi
ismeretek
Járműkarbantartás
gyakorlata
Dokumentációs
ismeretek
Ápolási és
szervizműveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

10
42
116
Au
tós
zer
elő
fel
ad
ata
i

31
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

31

0

31

15

15

15

15

0

6

6

6

6

0

10

10

10

10

0
0
0
0

0

0

0

Gépkocsi vizsgálati
műveletek
Gépjármű

0

0

15
6
4
3

0

2

93

0

10

0
0
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0

Otto-motorok
szerkezete, működése
Dízelmotorok
szerkezete, működése
Motorok hűtése,
kenése
Motorok tüzelőanyagellátó rendszerei
Erőátviteli
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Futóművek,
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Fékrendszerek
Gépjárművillamosságtan
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Járműdiagn
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Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II.megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
3 óra/3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

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

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. 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 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz
kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre
építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
22 óra/22 óra
A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

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

A
10416-16 azonosító számú
Közlekedéstechnikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Elektrotechnikaelektronika

Technológiai
alapismeretek

Gépelemek-géptan

Mechanika

Közlekedési
ismeretek

Műszaki rajz

A 10416-16 azonosító számú Közlekedéstechnikai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Műszaki rajzokat, kapcsolási vázlatokat készít,
használ
Szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről,
villamos berendezésekről
Műszaki dokumentációt értelmez és használ
Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat
készít
Összegyűjti a információkat szakmai háttér
Összetett műszaki terveket értelmez és használ
Közlekedésgépészeti berendezések műszaki
jellemzőit számítással ellenőrzi
Közlekedéselektronikai áramkörök jellemző
adatait meghatározza
Dokumentálja a számításokat
SZAKMAI ISMERETEK
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, ábrázolási
módok
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdonságai
Anyagvizsgálati eljárások
Képlékenyalakítási alapismeretek
Forgácsolási alapfogalmak, műveletek,
technológiák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

Kézi és gépi forgácsolási technológiák, eszközök

x

Gépi forgácsoló eljárások gépeinek,
szerszámainak ismerete

x

Hegesztési, forrasztási alapismeretek,
alkalmazott berendezések és eszközök
Korrózióvédelemi alapismeretek
Gyártási utasítások értelmezése
Műszaki fizika
Közlekedésben alkalmazott gépelemek, gépek
Elektrotechnikai, elektronikai alapismeretek
Műszaki mérés eszközei
Digitális technikák és elektronikus műszerek
Mérési utasítások értelmezése
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági előírásai

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

Gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek
munkabiztonsági szabályai
Környezetvédelmi, tűzvédelmi ismeretek
Munkahelyi veszélyek, emberi tényezők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x

Gépészeti dokumentációk olvasása, értelmezése,
készítése
Műszaki fizika alapösszefüggéseinek
alkalmazása

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elektromos dokumentációk olvasása,
értelmezése, készítése
Elektrotechnika, elektronika, digitális technika
alapösszefüggéseinek alkalmazása
Mérési jegyzőkönyvek készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság
Pontosság
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Tervezés
Figyelem összpontosítás

3. Közlekedési ismeretek tantárgy

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

72 óra/72 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
A közlekedési alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a
legfontosabb közlekedési alágazatok, nevezetesen a közúti, a vasúti, a vízi és a légi
közlekedés legfontosabb technikai jellemzőit.
A tanulók a tanulási folyamat során sajátítják el az egyes közlekedési alágazatoknál
alkalmazott technikai megoldásokat, azok történeti fejlődését azok jelenségeit és
folyamatait.
Ismerjék meg a tanulók az egyes ágazatok előnyei és hátrányait más ágazatokkal való
összehasonlítás kapcsán, mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi, valamint a
szállítandó személyek illetve áruk mennyiségének figyelembevétele alapján.
Felhívni a tanulók figyelmét a biztonságos közlekedés megvalósításának feltételeire,
valamint a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezőkre.
Lehetőséget biztosítani a tanulók számára, hogy az egyes közlekedési területek
megismerése során el tudja dönteni, hogy tanulmányait mely szakirányban kívánja
folytatni.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem (közlekedéstörténet, gazdaságtörténet, technikatörténet, tudománytörténet);
Fizika, kémia, biológia

3.3. Témakörök
3.3.1. Közlekedéstörténet, közlekedési alapfogalmak
Közlekedéstörténet
A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése
A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése
A vasúti közlekedés kialakulása és fejlődése
A légi közlekedés története
A közlekedés fogalma, felosztása. Közlekedési alapfogalmak
A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése
A közlekedés felosztása
Közlekedési alapfogalmak
A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése
A közúti közlekedés
A vasúti közlekedés
A vízi közlekedés
A légi közlekedés
Közlekedésbiztonság
A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők
Az aktív biztonság
A passzív biztonság

12 óra/12 óra

3.3.2. A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája24 óra/24 óra
A közúti közlekedés technikája
A közúti pálya
A közutak osztályozása
A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak
A közúti járművek
A közúti járművek csoportosítása
A közúti járművek szerkezete és felépítése
Otto- és dízelmotorok működése
A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
Tehergépjárművek
A közúti járművek fontosabb paraméterei
A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
A vasúti közlekedés technikája
A vasúti közlekedés felosztása
A vasúti pálya
Az alépítmény
A felépítmény részei
A felépítmény alapfogalmai
Vágánykapcsolások
Különleges felépítmények
A vasúti járművek
Vasúti vontatójárművek
A vasúti vontatott járművek szerkezete
A vasúti vontatott járművek típusai
A vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
A vízi közlekedés technikája
A vízi közlekedés csoportosítása

A vízi közlekedés pályája, vízi utak
Belvízi hajóutak
Tengeri hajóutak
A vízi közlekedés járművei
A hajók felépítése
A hajók fő méretei
A hajók haladása, irányítása és egyéb berendezései
A mai hajók csoportosítása
A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei
Kikötő, dokkok
Hajógyárak
A légi közlekedés technikája
A légi közlekedés felosztása
A légi közlekedés pályája
A légi közlekedés járművei
A légi járművek csoportosítása
A repülőgépek osztályozása
A repülőgépek szerkezete
A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei
A repülőgépek osztályozása
A repülőgépek szerkezete
3.3.3.
A járművek menetdinamikája
36 óra/36 óra
A gördülési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény
A légellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény
Az emelkedési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény
A hajtómű ellenállás
A járművek menetdinamikája
A gépjármű haladása ívmenetben-kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

csoport

osztály
X
X

X
X
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.6.
2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.5.
4.
4.3.
5.
5.2.
6.
6.3.
7.
7.1.
8.
8.6.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Műszaki rajz tantárgy

72 óra/72 óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
Műszaki rajzok segítségével közli a tervező az alkatrészre, részegységre vonatkozó
kialakítási, megmunkálási előírásait a kivitelező szakmunkásokkal. Javításkor,
felújításkor az eredeti állapot visszaállításához szükséges, hogy a javítást végző
szakember az eredeti vagy a felújítási dokumentációban szereplő műszaki rajzokat
olvasni, használni tudja. Szintén fontos, hogy egy alkatrész legyártásához olyan,
szabványosan beméretezett, a szakrajzi előírásoknak megfelelő vázlatot, vagy műszaki
rajzot tudjon készíteni a tanuló, amely alapján azt az alkatrészt le tudják gyártani. A
tantárgy fejleszteni igyekszik a tanuló térszemléletét is.
A tantárgy célja, hogy a gépészeti rajzok mellett a szakmaspecifikus villamos kapcsolási
rajzok sajátosságait is megismertesse a leendő szakemberekkel, mivel a jó kapcsolási
rajzolvasási készség feltétele az eredményes hibafeltárási folyamatnak.
Az alapismeretek elsajátítása után mutassa be a tanulóknak a korszerű számítógépes
rajkészítési eljárásokat.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika tantárgyból:
Geometriai mértékegységek
Elemi geometria, síkidomok és szerkesztésük: nevezetes szögek, szögszerkesztések,
szögfelezők, háromszög, négyszögek, sokszögek, kör, körcikk. Síklapú testek,
görbefelületű testek.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás
10 óra/10 óra
A műszaki ábrázolás eszközei: rajzlapméretek ismertetése, feliratmezők fajtái és
kialakításuk, darabjegyzék, rajzeszközök (rajztábla, ceruzák, vonalzók, görbevonalzók,
betűsablonok, körző stb.)
A műszaki ábrázolás alapelemei: vonalfajták, vonalvastagság, szabványosítás,
méretarány. Szabványírás alkalmazása a géprajzokon. A méretmegadás elemei,
méretarány.
Műszaki vázlatkészítés, szabadkézi vázlat.
Síkmértani szerkesztések: szögek, szakaszok, merőlegesek és párhuzamosok, síkidomok
és szerkesztésük.
Térbeli alakzatok, térelemek ábrázolása: Síklapú és a forgástestek fajtáinak bemutatása, a
különböző alakzatok ábrázolási módjai. Vetítési módok.
Két-, és háromképsíkos ábrázolás.
Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) vetületi ábrázolása teljes és csonkolt kivitelnél
Forgásfelületek ábrázolása (henger, kúp, gömb).
Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei.
Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) ábrázolása axonometrikusan teljes és csonkolt
kivitelnél.
Görbe felületű testek (henger, kúp, gömb) axonometrikus ábrázolása.

Síklapú testek (hasáb, gúla) döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása.
Forgástestek döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása.
4.3.2.
Metszeti ábrázolás
13 óra/13 óra
A metszet keletkezése és ábrázolása.
Az egyszerű metszet fajtái.
Teljes metszet létrehozása, vízszintes, függőleges és ferdesíkú metszetek készítése,
jelölési módok.
Részmetszet, kitörés ábrázolása.
Félmetszet, félnézet, félnézet-félmetszet ábrázolási módok.
Összetett metszetek: lépcsős metszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet,
kiterített metszet.
Szelvények rajzolásának módozatai: A nézet kontúrvonalain belül megrajzolt szelvény. A
vetületen kívül rajzolt szelvények: a metszősík nyomvonalán, elcsúsztatott helyzetben és
a párhuzamos metszősíkú szelvények.
A metszeti ábrázolás sajátos szabályai: az anyagfajtától független metszetjelölések, nem
metszendő alkatrészek, részletek (küllők, bordák, csapok, csavarok, csigák, ékek,
fogantyúk, görgők, golyók, huzalok, karok, láncok, lemezek, orsók, rudak, szegecsek,
szegek, tengelyek).
Összeállítási rajz készítése az előzetesen tanult szabályok alkalmazásával.
Tárgyrészletek rajzolása: Kiemelt részlet, ismétlődő elemek, síkfelületek jelölése, mozgó
alkatrészek szélső helyzete, csatlakozó alkatrészek.
4.3.3.
Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések
13 óra/13 óra
A méretmegadás általános szabályai: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám
elhelyezése, megadása.
Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: méretmegadások érintőkkel, kiadandó,
magától értetődő és tájékoztató méretek megadása, egyenlő osztású távolságok
méretmegadása, fél méretvonalak alkalmazása, éltompítások megadása stb.
Átmenő-, zsák-, süllyesztett furatok méretmegadása.
Lejtés és kúposság jelölése.
Recézés, felületkikészítés és hőkezelés megadása.
Központfurat, lekerekítés, beszúrás méretmegadása.
Mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályai: láncszerű méretmegadás,
bázistól induló méretmegadás, táblázatos és kombinált méretmegadás. Méretek elosztása
a rajzon.
Felületminőségi alapfogalmak. Egyenetlenségek, felületi érdesség értelmezése. A felületi
érdesség megadása gépészeti rajzokon, jelölési módok.
A mérettűrés értelmezése, alapfogalmak (méret, névleges méret, tényleges méret, felső-,
és alsó határméret, közepes méret, tűrés, felső határeltérés, alsó eltérés, tűrésezett méret)
A tűrésmező elhelyezkedése az alapvonalhoz viszonyítva.
Hosszméretek és szögméretek tűrése, lejtés és kúposság tűrésmegadása.
Tűrés alapsorozatok táblázatos megadása, tűrésezetlen méretek pontossága.
Az illesztés alapfogalmai, az egységes tűrés-, és illesztési rendszerek felépítése
(alapeltérések, illesztési rendszerek, az illesztések jelölése, csap és lyuktűrések táblázata)
Alak és helyzettűrések értelmezése, jelölései, megadása.

4.3.4.

Jelképes ábrázolások

36 óra/36 óra

Csavarmenetek ábrázolása: csavarvonal csavartest, csavarmenet képzése. Orsó és
anyamenet ábrázolások. Menetes furatok áthatásának ábrázolása. Menetkifutás,
szerszámkifutás jelölése. Menetek méretmegadása, csavarmenetek tűrésének,
illesztésének megadása.
Balmenetű gépelemek jelölése.
Hatlapfejű csavar és anya rajzainak szerkesztése. Csavarvégződések és csavarfejek
ábrázolása.
Menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolása.
Fogazatok és fogazott alkatrészek ábrázolása: jellemző méretek meghatározása, a
különböző fogazatok ábrázolása, műhelyrajza (pl.: hengeres kerék és kerékpár,
csavarkerékpár, kúpkerék, csigahajtás, fogasléc-fogasív). Fogazott alkatrészek rajzjelei
kinematikai ábrákon.
Bordás tengelykötések ábrázolása: A bordástengely és a bordás furat jellemző adatai,
méretei, mérettáblázatok használata. Bordástengely és bordás furat rajza. Bordáskötés
ábrázolása, műhelyrajz.
Csapágyak ábrázolása: siklócsapágy-persely rajza, mérettáblázat használata.
Gördülőcsapágyak különböző típusainak egyszerűsített, egyezményes és jelképes
ábrázolási módja.
Tömítések ábrázolása: zárófedelek és a mozgó alkatrészek tömítései (pl.: radiális
tengelytömítő gyűrű) részletes és jelképes ábrázolása, mérettáblázatok használata.
Rugók ábrázolása: hengeres húzó csavarrugók, nyomó csavarrugók metszeti, nézeti,
részletes vagy jelképes ábrázolása.
Nem oldható kötések ábrázolása: szegecs-, és hegesztett kötések.
Szakmaspecifikus rajzi ábrázolások elméleti ismeretei, rajzkészítési gyakorlatok.
Számítógépes rajzkészítési eljárások bemutatása, fejlesztési lépések, irányzatok.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

X

X

1.

magyarázat

X

2.

megbeszélés

X

3.

szemléltetés

4.

házi feladat

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

X
X

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

x

2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

1.5.

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

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

72 óra/72 óra*

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

5.1. A tantárgy tanításának célja
A mechanika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók logikai készségét,
alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását. A tanulók tanulási folyamata fejlessze
tovább a fizika tantárgyban megismert természettudományos szemléletet, alakítson ki
általános műszaki szemléletmódot. Ismertessen meg a tantárgy programjában felsorolt
műszaki fogalmakkal, összefüggésekkel, törvényekkel és azok alkalmazásaival, készítse
fel a tanulókat a műszaki dokumentációk (táblázatok, szabványok, diagramok)

értelmezésére és használatára, alakítson ki olyan készségeket, amelyek segítségével
legyenek képesek képzeletük, gondolatuk, adott szerkezetek egyszerűsített rajzi
megjelenítésére.
Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási
feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. A
gyakorlati feladatok közös megoldása mutasson rá az adott feladatok többféle megoldási
lehetősége által felkínált önellenőrzés fontosságára, fejlessze a tanulók számolási
készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék kialakulását.
Ki kell fejleszteni a műszaki életben alkalmazott mértékegységek alkalmazásának
készségét, a tanulók esztétikai érzékét a szerkesztési és számítási feladatok áttekinthető,
szép kivitelű megoldásaira.
Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan készségeket,
amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók egyszerűbb alkatrészek terhelésének
megállapítására.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban
a matematikára és a fizikára épül.
A Matematika tantárgyból:
az algebrai műveletek
a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések
az elsőfokú egyenletek
és a vektorok témaköreire épít a Mechanika tantárgy.
A Fizika tantárgyból:
a mozgások
és a dinamika alapjai témakörök épít a Mechanika tantárgy.
5.3. Témakörök
5.3.1.
Merev testek általános statikája
Bevezetés:
a mechanika tárgya
a mechanika felosztása, elemei
a tantárgy tanulásának célja, jelentősége
mértékegységek a mechanikában
a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása
Statikai alapfogalmak,
Erő
fogalma
fajtái
jelölések
mértékegységek
tulajdonságok
Forgató nyomaték
fogalma
meghatározása
értelme
Erőpár
fogalma
hatása

9 óra/9 óra

forgatónyomatéka
Erőrendszerek
fogalma
összetevői
fajtái
az erőrendszer eredője
A statika alaptételei
erőháromszög tétele
két erő egyensúlyának feltétele
egyensúlyi erőrendszer hozzáadása, eltávolítása
hatás-ellenhatás törvénye
Az erő összetevőkre bontása
szerkesztéssel (vektorháromszög módszer)
szerkesztéssel (paralelogramma módszer)
számítással
Síkbeli erőrendszerek
Az erő áthelyezése
Az erők összegzése
Közös hatásvonalú erők eredője
Közös metszéspontú erők eredője
meghatározás vektorsokszög módszerrel
meghatározás számítással
Közös metszéspontú erőrendszer egyensúlya
három erő egyensúlya
a testek egyensúlyának meghatározása szerkesztéssel
a testek egyensúlyának meghatározása számítással
Párhuzamos erők eredője
meghatározás számítással a nyomatéki tétel segítségével
meghatározás vektor- és kötélsokszög segítségével
a nyomaték szerkesztése kötélsokszöggel
A súlypont és a súlyvonal fogalma
Tetszőleges síkidom statikai (elsőrendű) nyomatékának kiszámítási elve
Egyszerű síkidomok statikai nyomatéka
A síkidomok súlypont meghatározásának elve
Egyszerű síkidomok súlypontjának meghatározása
Összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása számítással
Összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása szerkesztéssel
A stabilitás (állékonyság) fogalma és gyakorlati jelentősége
5.3.2.
Síkbeli egyensúlyi szerkezetek
A kényszerek fajtái és jellemzői
A reakcióerő támadáspontjának nagysága és értelme
támasz,
kötél,
statikai rúd,
csukló és
befogás esetén
Három, közös síkban fekvő erő egyensúlyának feltételei
Az egyensúly feltételének meghatározása számítással
Három erő egyensúlyának meghatározási módszere szerkesztéssel

18 óra/18 óra

Kéttámaszú tartók
Alapfogalmak
fogalma,
szabványos jelölések,
támaszköz (fesztáv),
konzol,
terhelési módok.
Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó
a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó
a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó
a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Egyik végén befogott tartók
Alapfogalmak
a befogott tartó fogalma,
szabványos jelölések,
terhelési módok,
a befogás reakciói.
Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó
a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Egyenletesen megoszló terhelésű befogott tartó
a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással,
a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
Vegyes terhelésű befogott tartó
a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással,

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása,
a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus
módszerrel,
a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes
megszerkesztése.
5.3.3.
Szilárdságtan
27 óra/27 óra
A szilárdságtan tárgya
Igénybevételek
egyszerű igénybevételek,
összetett igénybevételek.
Feszültségek
normál feszültség,
csúsztató feszültség.
Hooke-törvény
A megengedett feszültség
fogalma,
jelölése,
meghatározása számítással,
meghatározása táblázat segítségével,
terhelési módok Wöhler- szerint.
Méretezési eljárások
az alkatrész terhelhetőségének meghatározása,
a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása,
az alkatrész anyagminőségének megválasztása,
adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése.
A méretezés alapvető szempontjai
Húzó igénybevétel
a húzó igénybevétel alapösszefüggése,
méretezési eljárások,
a megnyúlás meghatározása,
egyenszilárdságú húzott rúd,
kazánformula és alkalmazása.
Nyomó igénybevétel
a nyomó igénybevétel alapösszefüggése,
méretezési eljárások,
a rövidülés meghatározása,
a felületi nyomás,
a palástnyomás,
hőmérsékletváltozás okozta feszültségek.
Hajlító igénybevétel
Alapfogalmak
a hajlító igénybevétel vizsgálata,
jellemző fogalmak és elnevezések (rugalmas vonal, semleges réteg, húzott szál,
nyomott szál, alakváltozások).
A hajlító igénybevétel feszültsége
A hajlítás alapegyenlete
a Navier-féle összefüggés,
a szélső szál távolsága,
ekvatoriális másodrendű nyomaték,

keresztmetszeti tényező.
Ekvatoriális másodrendű nyomatékok és keresztmetszeti tényezők
tetszőleges keresztmetszet x és y tengelyekre számított másodrendű
nyomatéka,
téglalap-, négyzet-, kör-, körgyűrű keresztmetszetek ekvatoriál másodrendű
nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek meghatározása,
különböző területelemekből álló keresztmetszet ekvatoriális másodrendű
nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek meghatározása,
a Steiner-tétel és alkalmazása,
hengerelt szelvények ekvatoriális másodrendű nyomatékainak és
keresztmetszeti tényezőinek meghatározása szabványok és táblázatok
segítségével.
Hajlításnál fellépő alakváltozások
egyik végén befogott tartó végének lehajlása, szögelfordulása,
különböző terhelésű kéttámaszú tartó közepének behajlása, a végeinek
szögelfordulása.
Tartók méretezése hajlításra
a nyíró igénybevétel elhanyagolása,
a tartó anyagának meghatározása táblázat segítségével,
a tartó keresztmetszeti méreteinek meghatározása,
a maximális terhelhetőség megállapítása,
a tartó igénybevételre való megfelelésének ellenőrzése,
Egyenszilárdságú tartó
egyenszilárdságú tartó-megoldások,
Nyíró igénybevétel
Tiszta nyíró igénybevétel
a tiszta nyírás jellemzői,
az igénybevétel alapösszefüggése,
a feszültség eloszlása.
Hajlítással párosult nyíró igénybevétel
az igénybevétel jellemzői,
az igénybevétel alapösszefüggése,
az alaktényező értékei.
Méretezés nyírásra
hajlítással párosult nyíró igénybevételű alkatrész terhelhetőségének, a
keresztmetszet méreteinek meghatározása, hajlítással párosult nyíró
igénybevételű alkatrész anyagminőségének megválasztása,
ellenőrzés palástnyomásra.
Csavaró igénybevétel
Alapfogalmak
a csavaró igénybevétel jellemzői, vizsgálata,
jellemző elnevezések, alakváltozás a csavaró igénybevételnél.
A csavaró igénybevétel feszültsége
feszültségeloszlás az igénybevételnél,
adott keresztmetszetben ébredő feszültség meghatározása.
A csavarás alapegyenlete
Poláris másodrendű nyomatékok és poláris keresztmetszeti tényezők
tetszőleges keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka,
összefüggés a poláris és ekvatoriális másodrendű nyomatékok között,

kör-, körgyűrű és négyzet alakú szelvények poláris másodrendű nyomatékának
és poláris keresztmetszeti tényezőjének meghatározása.
A csavaró igénybevétel alakváltozása
a keresztmetszet szögelfordulásának meghatározása,
a folyóméterenkénti maximális elcsavarodás.
Méretezés csavarásra
forgó tengelyeket terhelő csavarónyomaték meghatározása az átvitt
teljesítmény és a fordulatszám ismeretében,
a csavarásra igénybe vett tengely terhelhetőségének, a szükséges
keresztmetszet méreteinek meghatározása,
a csavaró nyomatékkal terhelt tengely igénybevételnek való megfelelésének
ellenőrzése,
a csavarásra igénybevett tengely megfelelő anyagminőségének kiválasztása,
a tengely szögelfordulásának meghatározása és ellenőrzése.
Kihajlás
a nyomó igénybevételű karcsú rúd vizsgálata,
a karcsúsági tényező,
a kihajlási hossz a rúd megfogásától függően,
az inerciasugár,
rugalmas és rugalmatlan kihajlás,
a törőfeszültség meghatározása Euler és Tetmayer szerint,
ellenőrzés kihajlásra,
a kívánatos kihajlási biztonsági tényezők.
Összetett igénybevételek
Egyirányú összetett igénybevétel
fogalma, értelmezése és fajtái,
húzás+hajlítás eredő feszültsége,
nyomás+hajlítás eredő feszültsége,
feszültségábrák,
méretezési módok.
Többirányú összetett igénybevétel
fogalma, értelmezése és fajtái,
a redukált feszültség meghatározása Mohr-szerint,
a redukált nyomaték,
méretezési módok.
5.3.4.
Kinematika-kinetika
Kinematika alapfogalmak
a kinematika tárgya,
a mozgások csoportosítása,
a mozgások jellemzői.
A pont kinematikája
Egyenes vonalú mozgások
egyenes vonalú, egyenletes mozgás,
egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgások,
kinematikai diagramok.
Görbevonalú mozgások
egyenletes körmozgás,
egyenletes körmozgást végző pont gyorsulása,
egyenletesen változó körmozgás.

18 óra/18 óra

Merev test kinematikája
A merev test mozgásának jellemzése
A merev test elemi mozgásai
Összetett mozgások
a test egyidejűleg többféle haladó mozgást végez,
a test egyidejűleg haladó és forgómozgást végez,
hajítás függőlegesen, vízszintesen és ferdén.
Kinetika alapfogalmak
a kinetika tárgya,
a kinetika alaptörvényei.
Az inercia- és gyorsuló rendszerek
az inerciaerő és gravitációs erő ekvivalenciája,
a súlyos és tehetetlen tömegek azonossága.
A D'Alembert-elv
A centripetális - és centrifugális erő
Merev test forgása rögzített tengely körül
A forgómozgás alaptörvénye
Tömegtehetetlenségi nyomaték
fogalma, mértékegysége,
értékét meghatározó tényezők,
egyszerű, homogén testek tömegtehetetlenségi nyomatéka,
Steiner-tétel és alkalmazása,
redukált tömeg,
tehetetlenségi sugár.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

X

2.

elbeszélés

X

3.

kiselőadás

X

4.

megbeszélés

X

5.

szemléltetés

6.

házi feladat

X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

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

6. Gépelemek-géptan tantárgy

72 óra/72 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A gépelemek-géptan tantárgy tanításának célja, a közlekedéstechnikai gyakorlatban
szükséges készségek megszerzése, a gépészeti dokumentációk olvasásának,
értelmezésének elősegítése.
Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan szemléletet,
amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók alkatrészek terhelésének megállapítására,
felhasználhatósági területeinek beazonosítására, az igénybevételeknek megfelelő
karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok megszerzésére. Alapozza meg, segítse elő a
későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátításához, szükséges kötőelemeket,
kötési és biztosítási módokat.
A tantárgy feladata a műszaki életben előforduló alkatrészek, gépek, hajtásláncok
felépítésének ismertetése. Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki
fogalmak helyes és szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához. Az elmélet és a
gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse kialakítani a tanulókban
azt a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában optimálisan hasznosítani
tudja.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban a
matematikára és a fizikára épül, valamint a közlekedés technikai alapok modul
tantárgyaival alkot szerves egységet.
Matematika
Fizika
Műszaki rajz
Metszeti ábrázolás
Méretmegadás
Jelképes ábrázolás
Mechanika
Statika
Szilárdságtan
Kinematika
Technológiai alapismeretek
Szereléstechnika
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Kötések
Megmunkálás
Szerelés
6.3. Témakörök
6.3.1.
Bevezetés, kötőgépelemek, kötések, biztosítások
20 óra/20 óra
Bevezetés, a tantárgy tanulásának célja, témakörei, mértékegységek, szabványok.
Kötések feladata, osztályozásuk.
Szegecskötések, szegecsfajták.
Szegecsek anyaga, osztályozásuk.
Szegecsek igénybevételei.
Szegecskötések méretezése, kialakítása.
Szegecskötések fajtái, szegecsek típusai alkalmazási területei.

Szegecskötésekkel kapcsolatos szabványok.
Csavarok, csavarfajták.
Csavarmenettel ellátott gépelemek.
Csavarok feladata, fajtái.
Csavarmenet modellek, menetprofilok csavarmenetek felosztása geometriai
jellemzőik alapján.
Erőhatások csavarkötésekben.
Csavarok igénybevételei, anyagok megválasztási szempontjai.
Csavarkötések méretezése.
Meghúzási nyomatékok.
Csavar és csavaranya biztosítások.
Csavarokkal, csavarkötésekkel kapcsolatos szabványok
Mozgató orsók alkalmazása, szerkezeti kialakítása.
Csapszegek, szegek és rögzítő elemek.
Helyzetbiztosítási elemek feladata, és követelményei.
Csapszegek, szegek felosztása, igénybevételei.
Csapszegek méretezése.
Ék és reteszkötések.
Forgó alkatrészek oldható kötőelemeinek, feladata, fajtái.
Ékkötés jellemzői, alkalmazhatósági feltételei.
Felületi minőség, tűrés, illesztés, lejtés számítása.
Ékkötés méretezése.
Reteszkötések gyakorlati megoldásai, méretezése.
Sajtolt és zsugorkötések.
Kötések alkalmazási területe.
Illesztés-technikai számítások.
6.3.2.
Rugók és lengéscsillapítók
Rugók feladata, alkalmazási területük.
Rugók anyaga és jellemzőik.
Hajlításra terhelt rugók.
Csavarásra terhelt rugók.
Húzó és nyomórugók.
Rugókarakterisztikák.
Egyszerű lengőrendszer, lengések, rezgések káros következményei.
Lengéscsillapítók feladata.
Lengéscsillapítók csoportosítása, kialakítása, működésük.
6.3.3.
Csövek és csőszerelvények
Csövek anyaga, és gyártása.
Csővezetékek felhasználási területei, és követelményrendszere.
Csővezetékek méretezése.
Különböző anyagú csővezetékeknél alkalmazott csőkötési eljárások.
Csővezetékek idomai, felfüggesztései.
Csőkiegyenlítők, zajcsökkentők kialakítása.
Áramlást szabályozó szerelvények feladata, fajtái.
Csapok, szelepek szerkezeti kialakítása, működésük.
Nagynyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása.
Kisnyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása.

10 óra/10 óra

8 óra/8 óra

6.3.4.
Tengelyek
Tengelyek feladata, felosztása, szerkezeti kialakítása.
Tengelyek igénybevételeinek meghatározása.
Tengelyek méretezése.
Hajlításra igénybevett tengelyek számítása lehajlásra.
Csavarásra igénybevett tengelyek számítása.
Csavaró nyomatékra igénybevett tengelyek számítása.
Egyenszilárdság fogalma és kritériumai.
Kritikus fordulatszám fogalma.
Kifáradás fogalma, élettartam növelés lehetőségei.

7 óra/7 óra

6.3.5.
Csapágyazások
Csapágyazások feladata, kiválasztásának jellemző szempontjai.
Siklócsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, típusai.
Siklócsapágyak anyagai.
Siklócsapágyak súrlódási viszonyai.
Siklócsapágyak kenése, a csapágykenés hidrodinamikai elmélete.
Siklócsapágyak méretezése.
Gördülőcsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, csoportosítása.
Csapágyak csoportosítása a terhelés iránya szerint.
Csapágyak csoportosítása a gördülőelemek kialakítása szerint.
Elasztomer csapágyak.
Csapágyak méretezése.
Csapágyak illesztése beépítési megoldásai.
Csapágyak tömítési és porvédelmi megoldásai.
Csapágyakkal kapcsolatos szabványok.

3 óra/3 óra

6.3.6.
Tengelykapcsolók
Tengelykapcsolók feladata, felosztása.
Tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmények, jellemzőik.
Merev tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk.
Kiegyenlítő tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk.
Rugalmas tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk.
Tengelykapcsolók felosztása kapcsolási mód szerint.
Önműködő tengelykapcsolók.
Szabadonfutók.

6 óra/6 óra

6.3.7.
Fékek
6 óra/6 óra
Fékberendezések feladata elvi működése.
Fékek rendeltetése (rögzítő, üzemi, automata, vészfék)
Mechanikus elven működő súrlódó felületpárok szerkezeti kialakításai.
Fékek működtetésének megoldásai (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos
rendszerek).
Fékerők, féknyomatékok számítása.
6.3.8.
Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok
12 óra/12 óra
Nyomaték, és teljesítmény átvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk.
Dörzshajtás
Dörzshajtás súrlódási viszonyai.
Dörzskerekek szerkezeti kialakítása.
Végtelenített súrlódásos hajtások.

Végtelenített hajtások előfeszítésének megoldásai.
Szíjhajtások.
Szíjhajtások súrlódási viszonyai.
Szíjcsúszás hatása, és csökkentése.
Lapos-, bőr és gumiszíj hajtás.
Ékszíjhajtás.
Ékszíjak fajtái, szerkezeti kialakításuk, ékszíjtárcsák kialakítása.
Ékszíjhajtás kiválasztása, méretezése.
Fogasszíj-hajtás.
Lánchajtások.
Láncok és lánckerekek szerkezeti kialakítása.
Lánchajtások jellemzői, alkalmazási területei.
Fogaskerékhajtás feladata, csoportosítása.
Fogaskerékhajtás alapfogalmai, alaptörvényei.
Evolvensprofil származtatása, és kapcsolódása.
Hengeres fogaskerékhajtások (elemi és kompenzált fogazat)
Profileltolások felosztása.
Ferde fogazat.
Belső fogazat.
Csavarkerékhajtás.
Kúpos hajtások, kúpkerekek kapcsolódása.
Fogaskerék hajtóművek osztályozása.
Bolygóművek felépítése, működése.
Csigahajtás szerkezeti kialakítása, csiga és csigakerék kapcsolódása.
Mechanizmusok fajtái, csoportosításuk.
Kinematikai párok, szabadságfokok értelmezése.
Karos mechanizmusok.
Bütykös mechanizmusok.
Fogazott mechanizmusok.
Hajtóművek csoportosítása.
Forgattyús hajtóművek felépítése, szerkezeti elemei.
Dugattyú, hajtórúd, és forgattyús tengely kialakítása.
Vezérlő mechanizmusok.
Huzalos, bowdenes, teleflex kábeles vezérlések szerkezeti elemei.
Tolórudas vezérlés szerkezeti elemei
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Multimédiás oktatóterem, lehetőség szerint szemléltetésre alkalmas alkatrészek, szerkezeti
elemek, modellek bemutatása.
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

egyéni

csoport

X

X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
X
X

X
X

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.7.
2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.5.
4.
4.3.
5.
5.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

6.
6.3.
7.
7.1.
8.
8.6.

Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x

x

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Technológiai alapismeretek tantárgy

108 óra/108 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
Alapozza meg, segítse elő a későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátítását,
segítse a tanulók rendszerszemléletének mielőbbi kialakulását, a hagyományos, a műszaki
gyakorlatban használt anyagok és technológiák megismerését, az új iránti érdeklődés
felkeltését.
A rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakításával a tanulók értsék meg az anyag
kiválasztása, megmunkálása, igénybevétele, hőkezelése, üzemeltetése, karbantartása, és a
felújítási mód megválasztása közti összefüggéseket.
Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki fogalmak helyes és
szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához.
A hagyományos és az aktuális javítási, karbantartási és megmunkálási eljárások alapos
elsajátításával képesek legyenek a tanulók a későbbi, korszerűbb technológiai módszerek
befogadására, alkalmazására.
Az elmélet és a gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse kialakítani
a tanulókban azt a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában optimálisan
hasznosítani tudja.
Az ismeretek elsajátításán keresztül alakuljon ki egy olyan motivációs bázis, amely
elengedhetetlenül szükséges a szakmai igényességhez, a lelkiismeretes munkavégzéshez.
A tanulók logikai készségének fejlesztésével alapozzon meg olyan, elsősorban
munkahelyeken konvertálható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek lesznek a
technikai, technológiai fejlődés várható kihívásainak megfelelni.
Alakítson ki a tanulókban kellő szakmai hivatástudatot, olyan kritikai szemléletet, mely a
közlekedésbiztonsághoz és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez
alapvetően szükséges.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban a
matematikára, a fizikára és a kémiára épül.
A Matematika tantárgyból:
az algebrai műveletek
a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések

az elsőfokú egyenletek
A Fizika tantárgyból:
a mozgások
és a dinamika alapjai témakörök épít.
A Kémia tantárgyból:
atomok szerkezete
fémek és vegyületeik
nemfémes elemek és vegyületeik
műanyagok
7.3. Témakörök
7.3.1.
Alapfogalmak
12 óra/12 óra
Alapfogalmak
gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai,
mechanikai, technológiai tulajdonságai
nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag
Fémtani alapfogalmak
fémek kristályrendszerei
színfémek kristályosodásának főbb jellemzői
kristályosodási sebesség- és képesség
polikrisztallin dermedés,
rácshibák, diszlokáció
a vas allotróp átalakulása lehűlési és hevítési görbéjével
ötvözet fogalma, az ötvözés módja, az ötvözetet alkotó fémek kapcsolata
a kétalkotós ötvözettípusok lehűlési folyamata
kétalkotós egyensúlyi diagram fogalma, lényege
a lehűlési görbe felvételének módszere
kétalkotós egyensúlyi diagram szerkesztését lehűlési görbékből
kétalkotós egyensúlyi diagramok olvasási szabályai
két fém egyensúlyi diagramjai, ha a képződő szövetelem:
szilárd oldat,
eutektikum
szilárd oldat és eutektikum
az acél gyors hűtésekor bekövetkező változások, C-görbék
7.3.2.
Fémes szerkezeti anyagok
12 óra/12 óra
nyersvasak és jellemző összetételük
acélok csoportosítása, jelölése összetétel, tulajdonság és felhasználás szerint
acélok szerkezeti elemek céljára
képlékeny alakításra alkalmas acélok
automata acélok
betonacélok
sínacélok
rugóacélok
golyóscsapágy acélok
szelepacélok
bevonatolt acélok
acélok szerkezetépítés céljára
melegen hengerelt acélok

finomszemcsés szerkezeti acélok
hőkezelési célú acélok
felületedzhető acélok
nemesíthető acélok
betétben edzhető acélok
nitridálható acélok
különleges tulajdonságú acélok
melegszilárd acélok
hidegszívós acélok
korrózióálló acélok
hőálló acélok
szerszámacélok
hidegalakító szerszámacélok
melegalakító szerszámacélok
műanyag megmunkáló szerszámacélok
gyors acélok
acélöntvények
ötvözetlen acélöntvények
ötvözött acélöntvények
öntöttvasak
lemezgrafitos öntöttvasak
gömbgrafitos öntöttvasak
ötvözött öntöttvasak
tempervasak
alumínium tulajdonságai, a szennyező- és ötvöző anyagok
alumíniumötvözetek csoportosításának alapja, felhasználási területük
réz tulajdonságai, előállítása, ötvözetei, felhasználási területei
ón és az ólom tulajdonságai, ötvözetei, jellemző felhasználási területei

hatása,

az

7.3.3.
Nemfémes szerkezeti anyagok
műanyag fogalma
műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai
műanyagok fő csoportjai és legjellemzőbb tulajdonságai
termoplasztok
duroplasztok
elasztomerek
egyéb nemfémes anyagok
kerámiák
kompozit anyagok
üveg
fa
papír
textilanyagok
bőr
kenőanyagok

12 óra/12 óra

7.3.4.
Öntészet, melegalakítások, hőkezelések
Öntészet
az öntés célja, jelentősége
az öntészet munkafolyamatai

18 óra/18 óra

formakészítés
olvasztás, öntés
öntvénytisztítás, kikészítés
homokformázás
precíziós öntés
állandó formába öntések
gravitációs öntés,
nyomásos öntés,
a centrifugál öntés
Képlékenymelegalakítások
csoportosításuk
kovácsolás
sajtolás
hengerlés
egyéb melegalakító eljárások
szabadon alakító kovácsolás szerszámai, műveletei
süllyesztékes kovácsolás
hengerlés berendezése, anyagai, technológiája
sajtolás berendezései, anyagai, technológiája
Hőkezelések
hőkezelések csoportosítása, műveletei
hőkezelő berendezések
acél hőkezelése
keményítő hőkezelések
egyneműsítő izzítások
szívósságfokozó hőkezelések
kérgesítő eljárások
nitridálás
ötvöző hőkezelések
öntöttvas hőkezelése
szürkeöntvények hőkezelése
fehéröntvények hőkezelése
ötvöző anyagok befolyása az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira
dekarbonizációs jelenség hatásai
alumínium és ötvözeteinek hőkezelése
7.3.5.
Kötések
Hegesztés
hegeszthetőség fogalma
hegesztő eljárások csoportosítása
bevont elektródás ívhegesztés
fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés
fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés
volframelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés
lánghegesztés és lángvágás technológiája
egyéb ömlesztő hegesztő eljárások
fedettívű hegesztés
plazmahegesztés
elektronsugaras hegesztés
lézersugaras hegesztés

12 óra/12 óra

aluminotermikus hegesztés
ellenállás hegesztések
ponthegesztés
vonalhegesztés
dudorhegesztés
tompahegesztés
fólia- és iker fóliahegesztés
sajtoló hegesztési eljárások
acél- és vasöntvények hegesztése
alumínium- és ötvözetei hegesztése
réz- és ötvözetei hegesztése
műanyaghegesztő eljárások
a hegesztés előkészítő- és utólagos munkálatai
hegesztési hibák
Forrasztás
forrasztás meghatározása, technológiája
forraszanyag fogalma, megválasztásának szempontjai
forrasztási technológiák csoportosítása a forrasztás hőmérséklete szerint
folyasztószer feladata, jellemző tulajdonságai
forrasztópákával végzett forrasztő eljárások
lángforrasztási eljárások
Fémragasztás
a fémragasztás célja, alkalmazási területei
ragasztóanyagok
a ragasztás technológiája
különféle anyagok ragasztása
7.3.6.
Forgács nélküli hidegalakítások
forgács nélküli hidegalakítások jelentősége és gazdaságossága
hidegalakító műveletek
vágás
darabolás
kivágás, lyukasztás
hajlítás
mélyhúzás
térfogatalakítások
hidegzömítés
hidegfolyatás

6 óra/6 óra

7.3.7.
Forgácsolás
Térfogat csökkentéses javítások, forgácsolás
forgácsolás elmélete
forgácsképződés
forgácsoló szerszámok élgeometriája
forgácsolási erő
forgácsolás közbeni hőképződés
szerszámkopás és élettartam
forgácsolási technológiák
esztergálás
fúrás, furatbővítés

6 óra/6 óra

gyalulás, vésés
üregelés, alakhúzás
marás
fűrészelés
abrazív megmunkálások
menetmegmunkálások
fogazások
különleges anyagleválasztási technológiák
szikraforgácsolás
elektrokémiai megmunkálások
ultrahangos forgácsolás
plazmasugaras megmunkálások
lézeres megmunkálások
7.3.8.
Felújítási technológiák
Térfogatnöveléses alkatrész felújítási technológiák
felrakó hegesztési eljárások
fémszórás
fémszórás lánggal
nagyfrekvenciás fémszórás
fémszórás gyakorlati alkalmazási területei
galvanizálások
nikkelezés
krómozás
kadmiumozás
foszfátozás
műanyagozás
bevonások technológiái
lángszórásos műanyagozás
lebegtetett poros műanyagozás
gázégő nélküli porszórás
bemártásos eljárás
fémkittelés
három alkotós gyantás fémkittelés
fémkittelés műgyanta kittekkel
poliészter bázisú fémgyanta kittelés

10 óra/10 óra

7.3.9.
Anyag és hibakereső vizsgálatok
Anyagvizsgálatok
anyagvizsgálati módszerek felosztása
szakítóvizsgálatokelve
próbatest alakja, mérete
szakítógép szerkezeti felépítése
szakítóvizsgálattal meghatározható anyagi jellemzők
szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten
szakítóvizsgálat hűtött állapotban
keménységmérések
Brinell-keménységmérés
Vickers-féle keménységmérés
Rockwell-féle keménységmérés

10 óra/10 óra

Dinamikus keménységmérési módszerek
törésmechanikai vizsgálatok
ütve hajlító vizsgálatok
fárasztó vizsgálatok
fárasztóvizsgálat forgó- hajtogatással
fárasztóvizsgálat húzás – nyomással
fárasztóvizsgálat hajlítással
fárasztóvizsgálat csavarással
nyíró vizsgálat
nyomó vizsgálat
hideg alakíthatósági vizsgálatok
hajlító próbák
mélyhúzhatósági próbák
hajtogató próbák
csavaró vizsgálat
csövek vizsgálatai
melegalakíthatósági vizsgálatok
duzzasztási próba
hajlító próba
önthetőségi próba
véglap edzhetőségi próba
hegeszthetőségi próba
Hibakeresővizsgálatok
szemrevételezéses vizsgálatok
penetrációs vizsgálatok
mágneses repedésvizsgálatok
örvényáramos vizsgálatok
ultrahangos vizsgálatok
radiológiai vizsgálatok
izotópos vizsgálatok
füstgázelemző vizsgálatok
füstgáz elemzési módszerek
Qrsat- módszer
infravörös abszorpciós módszer
elektrokémiai elven működő módszerek
7.3.10.
Szereléstechnika
szerelési alapfogalmak
gépipari szerelés
szerelési méretláncok
a teljes cserélhetőség módszere,
a részleges cserélhetőség módszere,
a kiválasztás vagy válogatás módszere,
az utólagos illesztés módszere,
a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere
szerelési rendszerek
a munkadarabok mozgási módja,
a szerelés térbeli elrendezése,
a szakosítás mértéke,
a szerelés ütemessége,

10 óra/10 óra

a szerelés szervezése,
szerelés és alkatrészgyártás összefüggése
a szerelés dokumentációja
Alkatrészek tisztítása
a tisztítás fontossága, alkalmazása
alkatrészekre tapadó szennyeződések osztályozása
vegyi összetételük (szerves, szervetlen, zsíros, lúgos, semleges)
halmazállapotuk (szilárd, cseppfolyós)
eredetük (az érintkező munkaközeg lerakódásai, korrózió,
felületre való tapadásuk mértéke alapján (por, hámló festékréteg) is
A tisztítás fizikai és kémiai alapjai
A tisztítás leggyakoribb módszerei
fizikai tisztítás módszerei:
lángsugaras tisztítás
oldószeres mosás
gőzsugár-tisztítás
kémiai tisztítási módszerek:
festék lemaratás
pácolás
lúgos tisztítások
savas tisztítások
mechanikai tisztítási módszerek:
tisztítás kézi, vagy gépi kefével, csiszolás
szemcseszórás
folyadéksugaras tisztítás
alkatrész tisztító berendezések
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

2.

elbeszélés

x

3.

kiselőadás

x

4.

megbeszélés

x

5.

vita

x

6.

szemléltetés

x

7.

házi feladat

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
8. Elektrotechnika-elektronika tantárgy

201 óra/216 óra*

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

8.1. A tantárgy tanításának célja
Fejlessze a tanulók logikai készségét,alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását,
fejlessze a tanulók számolási készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék kialakulását,
alapozza meg a tanulók villamossággal és elektronikával kapcsolatos szakmai ismereteit
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek, fizika, anyagismereti,
mechanikai, termodinamikai, optikai, hullámtani ismeretek
8.3. Témakörök
8.3.1.
Villamos alapfogalmak
Kölcsönhatások és az anyag szerkezete
Az atom szerkezete
A villamos tér és a feszültség
Az áramerősség és a mágneses kölcsönhatás
Az ellenállás és a vezetés
A elektromos áram hatásai
Az egyszerű áramkör
Ohm törvénye
Az ellenállás meghatározása
Az ellenállás hőmérsékletfüggése
Az ellenállás, mint alkatrész
Villamos munka
Villamos teljesítmény
Hatásfok
8.3.2.
Passzív és aktív villamos hálózatok
Passzív villamos hálózatok
Kirchoff törvények
Passzív villamos hálózatok eredő ellenállása
Nevezetes passzív villamos hálózatok
A feszültségosztó
Az áramosztó
A Wheatstone híd
Az áram hőhatása
A villamos energia hőegyenértéke
A hő terjedése
A hőhatás alkalmazásai
Aktív villamos hálózatok
Ideális és valódi generátor
Feszültséggenerátorok helyettesítő kapcsolása
Feszültséggenerátorok üzemi állapotai

20 óra/27 óra

26 óra/26 óra

Feszültséggenerátorok kapcsolása
Generátorok helyettesítő képei
Generátorok belső ellenállásának meghatározása
Generátorok teljesítményviszonyai
A szuperpozíció tétele
8.3.3.
Vegyi elektromos folyamatok
Vegyi elektromos folyamatok
Folyadékok vezetése
Az elektrolízis
Az áram vegyi hatása
Faraday törvénye
Az elektrolízis felhasználása
Elektrokémiai energiaforrások
Galvánelemek
Akkumulátorok
Akkumulátor jellemzők
Tüzelőanyag-elemek
A korrózió és korrózióvédelem

8 óra/8 óra

8.3.4.
A villamos tér jelenségei
16 óra/16 óra
A villamos tér jelenségei
Erőhatások elektromos térben
Coulomb törvénye
A térerősség
A villamos tér jelenségei
A villamos kisülés
A csúcshatás
Az elektromos megosztás, dielektromos állandó, anyagok viselkedése a
villamos térben
A kapacitás
A kondenzátor
A síkkondenzátor
Kondenzátor megoldások
A kondenzátor energiája
A kondenzátor veszteségei
A kondenzátorok kapcsolása
A kondenzátorok feltöltése és kisütése, az időállandó
8.3.5.
A mágneses tér jelenségei
A mágneses tér és jelenségei
A mágneses kölcsönhatás
Az árammal létrehozott terek
A mágneses teret jellemző mennyiségek
A mágneses indukció és fluxus
A mágneses gerjesztés
A mágneses térerősség
Mágneses permeabilitás
Az anyagok viselkedése mágneses térben
Mágneses körök

26 óra/26 óra

Erőhatások a mágneses térben
Az elektromágneses indukció
Az indukciótörvény
Mozgási és nyugalmi indukció
Örvényáramok
Az önindukció
Az induktivitás energiája
A kölcsönös indukció
Induktivitások kapcsolása
Az induktivitás viselkedése az áramkörben be- és kikapcsoláskor
Az elektromágneses indukció felhasználása
8.3.6.
Váltakozó áramú áramkörök, a transzformátor
12 óra/16 óra
Váltakozó feszültség és áram
A váltakozó feszültség és áram fogalma, előállítása
Váltakozó mennyiségek ábrázolása
Váltakozó mennyiségek összegzése
Ellenállás a váltakozó áramkörben
Fázis viszonyok
A váltakozó feszültség és áram effektív értéke
Reaktanciák
Induktivitás az áramkörben, az induktív reaktancia jellemzői
Kondenzátor az áramkörben, a kapacitív reaktancia jellemzői
Összetett váltakozó áramkörök
Soros R-L kapcsolás
Párhuzamos R-L kapcsolás
Soros R-C kapcsolás
Párhuzamos R-C kapcsolás
Soros R-L-C kapcsolás
A soros rezgőkör
Párhuzamos R-L-C kapcsolás
A párhuzamos rezgőkör
Teljesítmények a váltakozó áramkörben
Elektromágneses hullámok
A transzformátor elvi felépítése
Az ideális transzformátor működése
Üresjárati állapot
Terhelt állapot
A transzformátor áttétele
A transzformátor veszteségei és hatásfoka
A transzformátor műszaki jellemzői
8.3.7.

Háromfázisú hálózatok
A többfázisú rendszer lényege és jellemzői
Láncolás
A csillagkapcsolás
A háromszögkapcsolás
A háromfázisú rendszer teljesítménye
A forgó mágneses mező

10 óra/10 óra

8.3.8.
Villamos gépek
A villamos gépek csoportosítása
Váltakozó áramú generátorok
Az egyfázisú generátor
A háromfázisú generátor
Egyenáramú generátorok
Egyenáramú generátorok működése
Egyenáramú motorok gerjesztése
Gerjesztés állandó mágnessel
Külső gerjesztés
Öngerjesztésű generátorok
Egyenáramú motorok
Egyenáramú motorok szerkezete és működése
Gerjesztési megoldások
Gerjesztés állandó mágnessel
Külső gerjesztés
Öngerjesztésű generátorok
Gerjesztés kapocsfeszültséggel
Váltakozó áramú motorok
Forgó mágneses tér
Háromfázisú aszinkron motorok
Szinkronmotorok
Az aszinkron motor működési elve
A csúszógyűrűs motor
A rövidrezárt forgórészű motor

28 óra/28 óra

8.3.9.
Félvezetők
Félvezető diódák
A félvezetők fizikája
Diódák fajtái, jellemzői
Egyenirányítók
Tranzisztor
Bipoláris tranzisztor
Unipoláris tranzisztor
Különleges félvezető eszközök
Négyrétegű diódák
Tirisztorok
Optoelektronikai alkatrészek
A fotoellenállás
Fotodiódák
Fénykibocsátó dióda
Optikai csatolók

24 óra/28 óra

8.3.10.
Impulzustechnikai és digitális áramkörök
Az impulzusok jellemzői
Impulzusformáló áramkörök és alkalmazásuk
Differenciáló négypólus
Integráló négypólus
Diódás vágóáramkörök
Impulzuselőállító áramkörök (billenőkapcsolások)

31 óra/31 óra

Bistabilbillenőkapcsolás
Monostabilbillenőkapcsolás (monostabil multivibrátor)
Astabilbillenőfokozat (astabil multivibrátor)
Schmitt-trigger
Digitális alapáramkörök
Logikai alapfogalmak
Analóg és digitális mennyiségek
Számrendszerek
Az információ kódolása
Logikai függvények
A logikai függvények szabályai és alkalmazásuk
A logikai függvények szabályos alakjai és egyszerűsítése
Logikai hálózatok
Kombinációs logikai hálózatok
Szekvenciális hálózatok
Digitális jelek szétválasztása és egyesítése
Regiszterek
Számláló áramkörök
Aritmetikai áramkörök
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Multimédiás terem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

X

2.

elbeszélés

X

3.

kiselőadás

4.

megbeszélés

5.

szemléltetés

6.

házi feladat

X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

X
X
X

X

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.6.
2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.5.
4.
4.3.
5.
5.2.
6.
6.3.
7.
7.1.
8.
8.6.

Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

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

A
10417-16 azonosító számú
Közlekedéstechnikai gyakorlatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Karbantartási
gyakorlatok

Mérési gyakorlatok

A 10417-16 azonosító számú Közlekedéstechnikai gyakorlatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Gépipari alapméréseket végez
Alak- és helyzetpontossági méréseket végez
általános eszközökkel
Anyagvizsgálatokat végez
Villamos méréseket végez analóg és digitális
műszerekkel

x
x
x
x

Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
alapeljárásokkal

x

Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló
alapeljárásokkal

x

Képlékenyalakítást végez kézi alapműveletekkel

x

Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Szerelési műveleteket végez
Oldható és nem oldható kötéseket készít
Elektromos vezetékeket, csatlakozókat szerel
Áramköröket készít kapcsolási rajz alapján
Előkészíti a feladat végrehajtásához szükséges
anyagokat, szerszámokat

x
x
x
x
x

x
x

x

x

Ellenőrzi az alkalmazott gépek, berendezések
működőképességét

x

x

Alkalmazza a munkavédelmi, tűzvédelmi,
környezetvédelmi előírásokat

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Mechanikai mérőműszerek kezelése

x

Mechanikai mérőműszerek felhasználási területe

x

Anyagvizsgálati eszközök
Analóg műszerek kezelésének és pontosságának
ismerete

x
x

Digitális műszerek kezelésének,
felbontóképességének és pontosságának ismerete
Kézi forgácsoló szerszámok alkalmazása
Forgácsoló és daraboló gépek kezelése
Szerelő szerszámok, készülékek alkalmazása

x
x
x
x

Hegesztő, forrasztó szerszámok, berendezések
kezelése

x

Gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek
munkabiztonsági szabályai

x

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi
előírások

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mechanikai mérések végrehajtása
Villamos mérések végrehajtása
Különböző anyagok megmunkálása
Gépelemek, gépek szerelése
Áramkörök készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Mozgáskoordináció
Precizitás
Megbízhatóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Tervezés
Módszeres munkavégzés

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

9. Karbantartási gyakorlatok tantárgy

324 óra/360 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az
önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása során fel kell
eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. A
tanulók tudatos, nem csak utánzáson alapuló tevékenységéhez szükség van arra, hogy a
munkavégzés elméleti alapjaival is tisztában legyenek. Ez lehetővé teszi azt, hogy a
feladatot más-más körülmények között is végre tudják hajtani. A képzés végére a
tanulónak el kell érni, hogy mind a minőség, mind a mennyiség terén olyan teljesítményt
nyújtson, mint a frissen végzett szakmunkás szintje.
Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási
feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa
el a szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges
szinten, biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés
időszükségletének fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy
fejlessze a tanulók logikus gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A
munkafeladatok értékelése segítse, illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő
képességét.
A tanulók szakma iránti érdeklődésének felkeltése elsősorban a szakma jellegzetes
termékeinek, munkaműveleteinek bemutatása révén érhető el.
A gyakorlati képzés során alapvetően három tananyag-feldolgozási eljárás kerül
alkalmazásra: a tárgyi eljárás, a műveleti eljárás és a műveleti komplex eljárás.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tárgyak közül a matematikára és a fizika
tantárgyra épül (geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések, erő, alakváltozás).
A gyakorlati képzés szorosan kapcsolódik a 10416-16 Közlekedéstechnikai alapok modul
tantárgyaihoz:
műszaki rajz
mechanika
gépelemek-géptan
technológiai alapismeretek
elektrotechnika-elektronika
9.3. Témakörök
9.3.1.
Mérés és előrajzolás
A munkahely és környezete
munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás
a tanműhely bemutatása
az oktatási kabinet rendjének ismertetése
tisztségviselők megválasztása
Mérés és ellenőrzés
a mérés és ellenőrzés célja
egyszerűbb mérő- és ellenőrzőeszközök felosztása
mértékrendszerek, mértékegységek
állítható és nem állítható mérőeszközök

36 óra/36 óra

mérés tolómércével
mérés mozgószáras szögmérővel
ellenőrzőeszközök csoportosítása és használatuk
mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
felosztásuk
mérés mikrométerrel
mérés mérőórával
mérés egyetemes szögmérővel
ellenőrzőeszközök
idomszerek
Előrajzolás síkban
előrajzolás célja, műveleti sorrendje
előkészítés
előrajzolás
előrajzolásnál előforduló szerkesztések
pontozás
ellenőrzés
előrajzolási feladatok
Térbeli előrajzolás
szerszámai, segédeszközei
bázisfelület megválasztása
térbeli előrajzolás szabályai
térbeli előrajzolási feladat
9.3.2.
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
képlékenység, képlékeny alakítás
rugalmas és maradó alakváltozás
kézikalapácsok, a kalapács használata
nyújtás
egyenes- és íveltnyújtási feladat
baleseti veszélyek
Egyengetés
az egyengetés célja
idomvasak, csövek és lemezek egyengetése
baleseti veszélyek
Hajlítás
a hajlítás célja, elmélete
lemezek és rúdanyagok hajlítása
az idomacélok és csövek hajlítása
a hajlított alkatrész kiterített méretének kiszámítása
baleseti veszélyek
hajlítási feladat
Vágás, harapás, faragás, vésés
a vágás és harapás célja, a vágó kialakítása
vágás, harapás, faragás és vésés
baleseti veszélyek
vágási, harapási, faragási és vésési feladatok
Nyírás

72 óra/72 óra

a nyírás célja, elmélete
nyírás kézi lemezollóval
nyírás emelőkaros gépiollóval
nyírás közben betartandó szabályok
baleseti veszélyek
nyírási feladatok
Lyukasztás
lyukasztás célja, elve
kézi lemezlyukasztás
lyukasztás géppel
különböző lyukasztószerszámok
baleseti veszélyek
lyukasztási feladat
Fűrészelés
fűrészelés célja
a fűrészlap élkiképzése és befogása
különböző fémfűrészek
kézi fűrészelés
gépi fűrészelés
baleseti veszélyek
fűrészelési gyakorlat
Reszelés
reszelés célja
a reszelő fogazata és fajtái
a reszelők kiválasztása és megóvása
a reszelés folyamata
a reszelés gépesítése
baleseti veszélyek
reszelési feladat
Fúrás és süllyesztés
a fúrás és a süllyesztés célja
fúrószerszámok
forgácsolás alapfogalmai
a fúrógépek és a fúróeszközök
csigafúró köszörülése
baleseti veszélyek furatmegmunkálás közben
Kézi menetvágás
a kézi menetvágás célja
a csavar, mint gépelem
a csavarvonal keletkezése, az önzárás fogalma
több-bekezdésű menetek
menetrendszerek, menetelemek
jobb- és balmenet
menetszelvények (profilok)
különböző csavar- és csavaranyafajták
kézi menetfúrás
menetfúrók
a menetfúró részei
a kézi menetfúrás gyakorlata
a menetfúrás munkaszabályai

külső csavarmenetek vágása
menetmetsző
menetmetszés gyakorlata
a külső menetvágás munkaszabályai
csavarmenetek gépi megmunkálása
baleseti veszélyek kézi menetvágás közben
9.3.3.
Kötések
Szegecselés
a szegecselés célja
szegecskötések
szegecsek igénybevétele
a szegecs méreteinek meghatározása
a szegecselés szerszámai és művelete
gépi szegecselés
baleseti veszélyek szegecselés közben
összetett szegecselési feladat
Csavarozás
a csavarkötések szerelésének célja
a csavarkötések fajtái és rendeltetésük
a csavarkötések szerelésének szerszámai és munkaszabályai
csavarbiztosítások
baleseti veszélyek csavarozás közben
Csapszegek és csapszegkötések
Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
a forrasztás célja és fajtái
forrasztó kéziszerszámok
a forrasztás előkészítése
a forrasztópáka előkészítése
forraszok
forrasztó segédanyagok
a lágyforrasztás munkaszabályai
baleseti veszélyek lágyforrasztás közben
Fémragasztás
a fémragasztás jelentősége, ragasztóanyagok
a ragasztott kötések alkalmazása
a ragasztás folyamata, a ragasztandó felületek előkezelése
a ragasztás
baleseti veszélyek ragasztás közben
Keményforrasztás
a keményforrasztás célja, folyamata és segédanyagai
a munkadarabok előkészítése keményforrasztáshoz
a forraszanyag megolvasztása
a munkadarabok utókezelése
a keményforrasztás munkaszabályai
baleseti veszélyek keményforrasztás közben

108 óra/108 óra

Gázhegesztés
a hegesztés célja és alkalmazási területe
hegesztőgázok
a gázhegesztés berendezései, szerelvényei, segédanyagai
varratfajták
a gázhegesztés munkafolyamatai, hegesztési módszerek
a gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása
baleseti veszélyek gázhegesztés közben
Ívhegesztés
az ívhegesztés alkalmazási területe
a villamos ív és hőhatása
az ívhegesztés gépei, felszerelései, segédeszközei
az ívhegesztés folyamata
bevont elektródás ívhegesztés
fogyóelektródás ívhegesztés (MIG-MAG)
argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés (AWI)
ívhegesztéskor előforduló hibák
baleseti veszélyek ívhegesztés közben
ívhegesztési feladatok
9.3.4.
Hántolás

Megmunkálások II.

a hántolás és a csiszolás célja
kézi hántolószerszámok
a hántolást ellenőrző eszközök
a hántolás munkaszabályai
a hántolók élezése
csiszolás
baleseti veszélyek hántolás és csiszolás közben
hántolási és csiszolási feladat
Kovácsolás és hőkezelés
a kovácsolás és hőkezelés célja
a kovácsolás berendezései és szerszámai
a kovácsolás alapműveletei
hőkezelés: edzés, megeresztés, lágyítás
baleseti veszélyek kovácsolás és hőkezelés közben
Szerszámélezés, köszörülés
a szerszámélezés célja, a köszörűgép jellemzői
köszörűkorongok jellemzői
szerszámok hűtése
köszörülés menete
különböző szerszámok köszörülése
baleseti veszélyek köszörülés közben
Dörzsölés (dörzsárazás)
a dörzsölés célja, a dörzsár fajtái és kialakítása
a dörzsölés munkaszabályai
baleseti veszélyek dörzsölés közben
Esztergálás
az esztergálás célja
az esztergagép és főbb részei

36 óra/36 óra

a forgácsolás alapfogalmai
esztergakések
az esztergakés és a munkadarab befogása
az esztergagép kezelése és beállítása
egyszerűbb esztergálási műveletek
esztergálási feladat
baleseti veszélyek esztergálás közben
Marás
a marás és a gyalulás célja és alkalmazási területe
marógépek és marószerszámok
a marószerszámok és a munkadarabok befogása
a munkadarab be-, illetve felfogása
a marási művelet technológiai folyamata
baleseti veszélyek marás közben
Gyalulás
gyalugépek és gyalukések
a gyalukés és a munkadarab befogása
a gyalulási művelet folyamata
baleseti veszélyek gyalulás közben
9.3.5.
Anyagvizsgálatok
Szerkezeti anyagok csoportosítása
szerkezeti anyagok tulajdonságai
vasfémek
színes-, könnyű- és nehézfémek
műanyagok
Technológiai próbák
kovácsolhatóság (lapítási próba)
mélyhúzhatósági próba
technológiai hajlítópróba
csőtágítási próba
csőperemezési próba
szikrapróba
reszelési próba
hegesztési varrat hajlító vizsgálata
Szakítóvizsgálat
szerkezeti fémek vizsgálata
fogalmak
próbatestek alakja
húzóerő és megnyúlás
szakítófeszültség
nyúlás
teljes nyúlás
rugalmassági nyúlás
maradandó nyúlás
rugalmas nyúlás
képlékeny alakváltozás
a szakítódiagram (feszültség – nyúlás diagram)
arányossági határ
Hooke-törvény

12 óra/12 óra

rugalmassági határ
folyáshatár
szakítószilárdság
szakítási nyúlás
egyéb anyagvizsgálati kísérletek
Keménységmérés
statikus keménységmérés
dinamikus keménységmérés
Brinell-féle keménységmérés HB
Vickers-féle keménységmérés HV
Rockwell-féle keménységmérés HR (HRA, HRC, HRB, HRF)
egyéb keménységmérési eljárások
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek
mágneses repedésvizsgálat
ultrahangos vizsgálat
felületi hajszálrepedés-vizsgálat a Met-L-Check eljárással
anyagvizsgálat röntgen vagy gamma sugarakkal
egyéb anyagvizsgálati módszerek
9.3.6.
Szerelés
Kötőelemek szerelése
kötőelemek szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Csapágyak szerelése
csapágyak szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Fogaskerekek szerelése
fogaskerekek szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Csőkötések szerelése
csőkötések szerelésének szabályai
szerelési gyakorlat
Dugattyús motor szerelése
dugattyús motorok szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Forgattyús hajtómű szerelése
forgattyús hajtómű szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Lánc- és szíjhajtás szerelése
lánc- és szíjhajtás szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat

60 óra/96 óra

Tengelykapcsolók szerelése
tengelykapcsolók szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Hajtóművek szerelése
hajtóművek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Futóművek szerelése
futóművek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Fékek szerelése
fékek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
Kormányzási rendszerek szerelése
kormányzási rendszerek szerelésének szabályai
szétszerelés
hibafelvételezés
összeszerelés
szerelési gyakorlat
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely, fémipari kabinet, autószerelő műhely
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

csoport

osztály
X
X

X
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.
7.

projekt
házi feladat

X
X

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x

x
x
x

x
x
x

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x
x
x
x

x
x
x

x

7.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

7.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x
x
x

x
x
x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
10. Mérési gyakorlatok tantárgy

124 óra/144 óra*

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

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy olyan műszaki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó
szerepet játszanak a környező materiális világ megismerésében, valamint kvantitatív és

kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának
méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és
szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki ismeretanyagának
elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és
problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek
alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el jelentős
mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő
lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ
szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos
adatszolgáltatást is.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Elektrotechnika-elektronika tantárgy valamennyi témaköre
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Műszer és méréstechnikai alapfogalmak
A mérés célja és feladata
A mérőeszközök csoportosítása
A mérőműszerek elvi felépítése
Az érzékelő szerv
A mérőjel továbbító szerv
A mérőjel átalakító szerv
Mérőműszerek kijelzői
Mérési hibák
A hiba fogalma
A hibák okai
Csoportosítás a hibák forrásai szerint
Csoportosítás a hibák jellege szerint
A hiba meghatározása
A mérési eredmények feldolgozása
Mérőműszerek metrológiai jellemzői
A méréshatár
Mérési tartomány vagy mérési terjedelem
Az érzékenység
A pontosság
A fogyasztás, a mérőéig
A túlterhelhetőség
A csillapítottság
Használati helyzet
Méréshatár, méréshatár kibővítése
A méréshatár kibővítése
Ampermérő méréshatárának kibővítése
Voltmérő méréshatárának kibővítése
Áramváltó, feszültségváltó
Univerzális műszerek
Lakatfogó
Digitális műszerek
A nemzetközi mértékegységrendszer alapjai
Kialakulásának körülményei

40 óra/50 óra

Alapmennyiségek és mértékegységei
Származtatott egységek
A prefixumok
A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
A laboratórium rendje
Munkavédelmi és biztonsági szabályok
Villamos áram élettani hatásai
Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetében
A mérések szervezése és menete
A mérési jegyzőkönyv
Érintésvédelem
Érintésvédelem módjai
Érintésvédelem szükségessége
Munkavégzés feszültség alatti berendezésen
10.3.2.
Egyenáramú villamos alapmérések
68 óra/78 óra
Az áramkörök összeállításának szabályai
Ellenállás mérési módszerek
Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján
Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával
Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával
Ellenállás mérése Wheatstone– híddal
Az ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata
Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata
Fényfüggő ellenállások vizsgálata
Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata
Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Ellenállások, vegyes kapcsolásának vizsgálata
Szigetelési ellenállás vizsgálata
Feszültségosztók vizsgálata
Potenciométerek vizsgálata
Relék és relés áramkörök vizsgálata
Kondenzátor töltési, kisütési folyamatának vizsgálata
A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata
Az egyenáramú teljesítmény mérése
A vízforraló hatásfokának meghatározása
Energiaforrások vizsgálata, mérése
Energiaforrások belső ellenállásának leadott teljesítményének és hatásfokának
vizsgálata
Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata
Hálózatok helyettesítő képének meghatározása
A Thevenin-tétel alkalmazása
Generátorok összekapcsolása
Áramgenerátor
Hatásfok meghatározása, illesztés
10.3.3.
Váltakozó áramú villamos alapmérések
A jelgenerátor felépítése, kezelőszervei
Az oszcilloszkóp működése és kezelőszervei

16 óra/16 óra

Mérések oszcilloszkóppal
Szinuszos jel jellemzőinek mérése oszcilloszkóppal
Fáziskülönbség mérése kétsugaras üzemmódban
Váltakozó áramú áramkörök mérése
Induktív ellenállás (reaktancia) mérése
Kondenzátor kapacitív ellenállásának mérése
Az impedancia értékének meghatározása
Soros és párhuzamos R-L kapcsolás jellemzőinek mérése
Soros és párhuzamos R-C kapcsolás jellemzőinek mérése
Rezgőkörök vizsgálata
Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése
Félvezetők vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele
Egyszerű elektronikus áramkörök mérése
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elektrotechnikai mérőterem
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
X
X

X
X
X
X
X

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.
1.2.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x
x

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Információk önálló
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés
körében
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek
körében
Tárgyminták azonosítása

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10504-16 azonosító számú
Kerékpárszerelő feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kerékpár szerkezeti
ismeretek

Kerékpárok javítási
gyakorlata

A 10504-16 azonosító számú Kerékpárszerelő feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

A vevő, megrendelő alkatához beállítja a
járművet, teremedző szerkezetet

x

x

A jármű, teremedző szerkezet összeállításához,
kiválasztásához javaslatot ad és egyeztet a
megrendelővel

x

FELADATOK

Ellenőrzi, javítja, karbantartja a fékrendszert
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a futóművet
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a hajtásláncot, az
erőátviteli berendezéseket

x
x

x
x

x

x

A vázon, villán, teherviselő elemeken
szemrevételezi a felületet, rejtett sérülések
feltárását végzi el, ellenőrzi azok mechanikai
állapotát, szükség szerint javítja, cseréli az
elemeket

x

x

Ellenőrzi, javítja, karbantartja a
kormányszerkezetet

x

x

Üzem közben ellenőrzi a berendezések
működését
Ellenőrzi, javítja, karbantartja a (jellemzően
elektromos) gépi segédhajtás elemeit

x
x

x

Ellenőrzi, javítja, karbantartja a világítási,
fényvisszaverő szerelvényeket

x

Ellenőrzi, javítja, karbantartja a jármű egyéb
szerelvényeit

x

Ellenőrzi a járművet a közúti forgalomban
történő részt vétel szempontjából, szükség esetén
a járművet alkalmassá teszi a közúti forgalomban
történő részt vételre.

x

Ellenőrzi, javítja, karbantartja a teremedző
kerékpár speciális elemeit (fékező-, szabályozó
berendezés)

x

SZAKMAI ISMERETEK
Járművek felszereltsége
Szerelvényekkel szembeni követelmények
Szerkezeti összetevők
Üzembe helyezés
Megelőző karbantartás
Állapotfelmérés, hibafelismerés, hibajavítás
Ellenőrzés

x
x
x
x
x
x
x

Külső diagnosztikai eszközök
Fizikai, kémia alapok
Szerkezeti anyagok, Segédanyagok
Mechanikai, kémiai tulajdonságok
Hőre keményedő, hőre lágyuló műanyagok
Oldó- és tisztítószerek, festékek, ragasztók,
kenőanyagok
Dokumentáció, rajzkezelés, gépelemek
Oldható kötések, nem oldható kötések
Szerelés, illesztés
Festés, felületkezelés
Kémiai, fizikai veszélyforrások
Lánc- és szíjhajtás, fogaskerékhajtás
Vázak, sebességváltók
Fékberendezés, futómű
Fényforrások, biztonsági, vezérlő és kényelmi
elektronika

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Műszaki rajz feldolgozó, készítő program (CAD)

x

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése,
beszédkészség

x

Idegen nyelvű ábrás szakmai dokumentáció
értelmezése, megértése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Pontosság
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Udvariasság
Kapcsolatteremtő képesség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémaelemzés, feltárás
Hibakeresés, problémamegoldás
Környezettudatos, ergonomikus munkavégzés

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11. Kerékpár szerkezeti ismeretek tantárgy

36 óra/0 óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A kerékpár szerkezeti ismeretek tantárgy a kerékpárok szerkezetét ismerteti meg a
tanulókkal, részegységek működéselméletét, mechanikai-fizikai kialakításukat és
funkciójukat tárgyalja. Célja, hogy a tanulók a szerelési feladatok közben pontosan
ismerjék az adott részegység funkcióját.
11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Anyagismeret, szakrajz, fizika.

11.3.
Témakörök
11.3.1.
Vázszerkezetek
Vázszerkezetek fajtái
Vázszerkezetek biofizikai hatásai
Vázgeometria
Tandemvázak
Tricikli vázak
Különleges vázak
Teremedző vázak
Vázszerkezetek anyagai
Vázszerkezetek igénybevételei
Felületkezelések
11.3.2.
Hajtóművek
Hajtóművek fajtái
Hajtóművek biofizikai, kinematikai vonatkozásai
Egyszerű hajtóművek
Lánchajtások
Egyéb, különleges hajtások
Váltóművek
Váltóművek működtető szerkezetei
Váltóművek kiválasztása, beállítása
Elektromos hajtóművek
Akkumulátorok
Elektromos hajtóművek szabályzása
Teremedző mechanikus hajtóművek
Teremedző elektromos hajtóművek
11.3.3.
Fékek
A fékezés kinematikai összefüggései
Fékszerkezetek fajtái
Kerékfékszerkezetek igénybevételei
Mechanikus működtetésű kerékfékszerkezetek
Hidraulikus működtetésű kerékfékszerkezetek
Elektronikus működtetésű kerékfékszerkezetek
Kerékfékszerkezetek beállításai, a fékszerkezetek kiválasztása
Súrlódó felületek anyagai

6 óra/0 óra

12 óra/0 óra

9 óra/0 óra

11.3.4.
Futóművek
Futóművek fajtái
Futóművek biofizikai, kinematikai vonatkozásai
Kormányzás elemei
Rugózások
Lengéscsillapítók fajtái, működésük
Futóművek fajtái
Futóművek igénybevételei
Futómű geometria
Futóművek kiválasztása, hangolása
Különleges futóművek

9 óra/0 óra

11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
szemléltetés

1.
2.

egyéni
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
X
X

csoport
X

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

csoport- osztálybontás
keret

x
x

x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
5.1.
6.2.

Képi információk körében
rajz értelmezése
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek
körében
Geometriai mérési gyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

x

x

x

x

x

x

x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Kerékpárok javítási gyakorlata tantárgy

103 óra/0 óra*

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy részletesen tárgyalja a kerékpár szervizelésekor előforduló feladatokat, ezek
rutinszerű elvégzésére készíti fel a tanulókat.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kerékpár szerkezeti ismeretek, anyagismeret, szakrajz.
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Üzembehelyezés
A részszerelt egységek összeszerelése
Megelőző karbantartási feladatatok elvégzése
Beállítási, beszabályozási munkák elvégzése
Tisztítás
12.3.2.
Karbantartási feladatok
Időszakos karbantartási feladatatok elvégzése
Megelőző karbantartási feladatatok elvégzése
Szerelési feladatok
Részegységek minőségi cseréje
Felhasználás módja szerinti beállítási, beszabályozási feladatok
Üzem közbeni ellenőrzés
Tisztítási, ápolási feladatok
Utólagos felületkezelési feladatok
Esztétikai karbantartás
Felhasználói, megrendelői igények kielégítése

30 óra/0 óra

73 óra/0 óra

12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely, kerékpárszerelő kabinet
Kerékpárszerelő kisüzemi tanműhely
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
szemléltetés

1.
2.

egyéni
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
X

csoport
X

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés
körében
Műveletek gyakorlása
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Szolgáltatási tevékenységek
körében

csoport- osztálybontás
keret

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

6.1.

Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

6.2.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10443-16 azonosító számú
Gépkezelő általános ismeretei
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Gépkezelő általános
ismeretei

A 10443-16 azonosító számú Gépkezelő általános ismeretei megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Működteti a belsőégésű motoros szerkezeteket,
gépeket

x

Működteti a villamos hajtású szerkezeteket,
gépeket

x

Működteti a hidraulikus és pneumatikus
berendezéseket , szerkezeteket

x

Működteti a mechanikai szerkezeteket,
hajtásokat

x

Betartja a munkagépekre vonatkozó
biztonságtechnikai, munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat, előírásokat

x

Elvégzi a munkagép üzemeltetéséhez előírt
adminisztrációs feladatokat

x

Elvégzi a kötelezően előírt biztonsági és üzemi
ellenőrzéseket

x

Elvégzi az előírt kenési, karbantartási, gépápolási
teendőket

x

Betartja a hibaelhárítás és karbantartás
biztonsági szabályait

x

A munkaterületet a szabályoknak megfelelően
alakítja ki

x

Elvégzi a munkaterületen a számára szóban,
vagy írásban megadott feladatokat, az
utasításoknak megfelelően

x

Használja a munkavégzéshez szükséges
segédanyagokat, eszközöket

x

Használja az egyéni és csoportos védőeszközöket

x

Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén
munkakörének megfelelően intézkedik
Baleset esetén elsősegélyt nyújt
Tűzeset esetén használja a tűzoltó eszközöket
SZAKMAI ISMERETEK
Belsőégésű motorok csoportosítása, felépítése
Belsőégésű motorok rendszerei (hűtő-, kenő-,
üzemanyag-ellátó)

x
x
x
x
x

Belsőégésű motorok üzemeltetése, karbantartása

x

Anyagismereti alapfogalmak

x

Forgó mozgást végző gépelemek
Hajtások
Elektromosság alapfogalmai

x
x
x

Elektromos szerkezetek felépítése, üzemeltetése

x

Villamos akkumulátorok fajtái, töltése-,
karbantartása

x

Hidraulikus és pneumatikus rendszerek
felépítése, működése-, üzemeltetése,
karbantartása

x

Munka- és balesetvédelmi ismeretek
Tűz- és környezetvédelmi ismeretek
Elsősegély nyújtási alapismeretek
Egyéni és csoportos védőeszközök fajtái,
használatuk
Munkavégzés-, karbantartás és egyszerű javítás
szabályai
Időszakos karbantartási feladatok
Karbantartó anyagok és eszközök
Gépkönyv, gépnapló tartalma, vezetése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kezelőszervek, vezérlőelemek működtetése
Olvasott szakmai szöveg megértése, műszaki
ábrák olvasása, értelmezése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Biztonságtechnikai jelképek, táblák, feliratok,
piktogramok olvasása, értelmezése
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök és
berendezések használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

13. Gépkezelő általános ismeretei tantárgy

242 óra/0óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A résztvevő ismerje meg az építő- és anyagmozgató gépek szerkezetei felépítésének
műszaki alapjait.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

13.3.
Témakörök
13.3.1.
Gépelemek
36 óra/0óra
Műszaki rajz készítése, olvasása, rajzszabványok értelmezése, alkalmazása.
Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása.
Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás.
Metszeti ábrázolás.
Méretmegadás, felületminőség, tűrések, illesztések.
Jelképes ábrázolások.
Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, ábrák olvasása.
Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakításuk, felhasználási területei.
Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakításuk, felhasználási területei.
13.3.2.
Belsőégésű motorok
36 óra/0óra
A belsőégésű motorok működésének szerkezeti alapjai tantárgy a motorok
működésének fizikai alapjait tartalmazza. Célja, hogy a tanulók a belsőégésű motorok
részegységeinek
tanulásához
megfelelő
fizikai
alapismeretekkel
rendelkezzenek.Működtetni tudják a belsőégésű motoros szerkezeteket, gépeket
Otto-motorok szerkezete, működése.
Dízelmotorok szerkezete, működése.
Motorok hűtése, kenése.
Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei.
13.3.3.
Elektromosság alapfogalmai
31 óra/0óra
Járműveken alkalmazott elektromos berendezések.
Áramkörök kialakítása, elemei, elektromos jellemzők mérése (pl. feszültség,
áramerősség, ellenállás).
Az erőforrások akkumulátorainak szerkezete, működése, üzeme, kezelése.
Belsőégésű motorok indítási feltételei, indítási teljesítmény szükséglet, indítómotorok
felépítése, működése, jellemző paraméterei.
A gyújtóberendezés feladata, a gyújtószikra előállítása, az akkumulátoros, mágneses és
elektronikus gyújtóberendezés szerkezeti felépítése, működése.
Dízelmotorok indítását segítő berendezések szerkezeti egységei, működése és
karbantartása.
Az erőgépek jelző és világítóberendezéseire vonatkozó előírások, a berendezések
felépítése, működése és ellenőrzése.
Az erőgépeken alkalmazott egyéb jelzőberendezések ellenőrzése és kezelése pl. töltés-,
tüzelőanyagszint, olajnyomás, hűtőfolyadék hőmérsékletjelző.
Az erőgépek elektromos rendszerének kapcsolási rajza, alkalmazott jelképes jelölések.

13.3.4.
Hidraulika és pneumatika
36 óra/0óra
Hidraulikus és pneumatikus rendszer energiaellátó, irányító és végrehajtó elemeinek
megismertetése a tanulókkal.
Technológiai alapfogalmak. (Technológiai alapismeretek tantárgy)
Fémtani alapfogalmak.
Fémes szerkezeti anyagok.
Nemfémes szerkezeti anyagok.
Kötések.
Forgács nélküli hidegalakítások.
Forgácsolás.
Felújítási technológiák.
Anyag és hibakereső vizsgálatok.
Szereléstechnika.
13.3.5.
Gazdaságos üzemeltetés
5 óra/0óra
A biztonság, a teljesítmény és az optimális üzemeltetési költségek szem előtt tartásának
megismerése.
13.3.6.
Munka és balesetvédelmi ismeretek
36 óra/0óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
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. Munkavédelem fogalomrendszere.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
13.3.7.
Gépkezelő adminisztrációs feladatok
6 óra/0óra
A gépkezelői munka során kötelezően elvégzendő adminisztrációs teendők
begyakorlása. Ismerje meg a szükséges dokumentációkat, ezek kezelését.
13.3.8.
Hibaelhárítás
36 óra/0óra
A tanulók sajátítsák el a gépek javításához leggyakrabban alkalmazott gépjavítási
technológiákat, a műszaki hibák feltárását, diagnosztizálását, valamint a gépjavításhoz

szükséges és a gépjavítás során keletkezett javítási dokumentációk kitöltését, tartalmát,
felhasználását és megőrzését.
Mechanika tantárgy ismeretei
Merev testek általános statikája.
Síkbeli egyensúlyi szerkezetek.
Szilárdságtan.
13.3.9.
Elsősegély nyújtási ismeretek
10 óra/0óra
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.
13.3.10. Tűz- és környezetvédelmi ismeretek
10 óra/0óra
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.
Tűzosztályok, tűzveszélyességi osztályok.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x

x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni

csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz elemzés, hibakeresés
rajz elemzés, hibakeresés

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10445-16 azonosító számú
Emelőgépkezelő speciális feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Emelőgépkezelő
speciális feladatai
Emelőgépkezelő
speciális feladatai
gyakorlat

A 10445-16 azonosító számú Emelőgépkezelő speciális feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
Rakatképzés szabályai
Veszélyforrások és az egészségre ártalmas
tényezők
Teherfelvevő-, kötöző-, függesztő eszközök
Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a
munkaterületen
Kötöző és irányítói feladatok
Egyéni és csoportos védőfelszerelések
Emelőgépkezelő gyakorlati feladatok
SZAKMAI ISMERETEK

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Teherfelvevő-, kötöző-, függesztő eszközöket
kiválaszt, ellenőriz és használ

x

x

Betartja a hibaelhárítás és a gépápolás szabályait

x

x

Munkagép üzemeltetési alapok, technológiák
Elsősegélynyújtási ismeretek, tűz- és
környezetvédelem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Elvégzi a műszakkezdés előtti biztonsági és
üzemi ellenőrzéseket
Felméri és jelenti a veszélyforrásokat
Áttekinti a feladat ellátásához szükséges
dokumentumokat

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Kezelőszervek, vezérlőelemek működtetése
Olvasott szakmai szöveg megértése, műszaki
ábrák olvasása, értelmezése
Szakmai nyelvi iráskészség, fogalmazás írásban
Biztonságtechnikai jelképek, táblák, feliretok,
piktogramok olvasása, értelmezése
Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök és
berendezések használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelőségtudat
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Kompromisszum-készség

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Gyakorlatias feladatelemzés

x
x

x
x

14. Emelőgépkezelő speciális feladatai tantárgy

36 óra/0óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
Az emelőgépekre vonatkozó speciális ismeretek megismerése. A gép kezelésének
elsajátítása. Gépápolási, karbantartási teendők gyakorlása.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.
Témakörök
14.3.1.
Az emelőgép rendszerezése, szerkezettana
12 óra/0óra
Az emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése. Adott emelőgép szerkezettana.
Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzések.
14.3.2.
Rakatképzés szabályai
4 óra/0óra
Megismeri a raktározás szabályait. Különféle anyagok tárolásának és raktározásának
módjai.
14.3.3.
Veszélyes és egészségre ártalmas anyagok
4 óra/0óra
Megismeri a munkahelyi rend és hulladékkezelés szabályait. Környezetvédelem célja,
eszközei. Jelzések, feliratok, biztonsági szín- és alakjelek.
14.3.4.
Teherfelvevő-, kötöző-, függesztő eszközök
4 óra/0óra
Teheremelésre, függesztésre alkalmas eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ.
14.3.5.
Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen
4 óra/0óra
Megismeri a munkahelyek kialakításának általános szabályait. Közlekedési útvonalak,
menekülési utak, jelölések, veszélyes területek és akadálymentes közlekedés
elsajátítása. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái, szabályai és az esetleges sérülések
megelőzése.
14.3.6.
Kötöző és irányítói feladatok
4 óra/0óra
Megtanulja a teherkötözés és irányítás szabályait, elsajátítja és gyakorolja az
egyezményes jelrendszert.
14.3.7.
Egyéni és csoportos védőfelszerelések
4 óra/0óra
Megismeri az egyéni védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelményeket és azok
alkalmazását.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

osztály
x

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk
körében
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

csoport- osztálybontás
keret

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

5.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

5.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

5.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Emelőgépkezelő speciális feladatai gyakorlat tantárgy

36 óra/0óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elméletben tanultak gyakorlati elsajátítása, az ismeretek készségszintű begyakorlása.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkavédelem
Biztonságtechnika
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Emelőgép üzemeltetés előtti karbantartó-műszaki vizsgálata
8 óra/0óra
Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési
követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.
Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat.
15.3.2.
Emelőgép-napló kitöltés
4 óra/0óra
Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános
üzemeltetési követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának
szabályait. Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat.
15.3.3.
Működési vizsgálat
4 óra/0óra
Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános
üzemeltetési követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának
szabályait. Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat.
15.3.4.
Kezelőszervek működésének ellenőrzése
4 óra/0óra
Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános
üzemeltetési követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának
szabályait. Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat.
15.3.5.
Távvezérlő működése
4 óra/0óra
Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános
üzemeltetési követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának
szabályait. Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat.

15.3.6.
Gépkezelési (emelési) gyakorlat
12 óra/0óra
Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános
üzemeltetési követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának
szabályait. Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat.
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Emelőgéppel rendelkező tanműhelyi kabinet
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

osztály
x

csoport

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk
körében
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés
körében

csoport- osztálybontás
keret

x
x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x
x
x

x

5.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

x

5.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

x

5.4.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x

x
x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10418-16 azonosító számú
Járműkarbantartás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Átveszi a javításra hozott járművet
Elvégzi az átvett jármű azonosítását
Szakszerűen és célorientáltan kommunikál az
ügyféllel

x
x
x

Megbízás alapján próbaútra megy és elvégzi az
esetleg szükséges vizsgálatokat
Kitölti a munkafelvételi adatlapot
Árajánlatot készít, amelyben feltünteti a
felhasznált anyagokat, ráfordított munkaidőt és a
vállalási határidőt
Vezeti a szervizkönyvet
Elvégzi a szükséges (garanciális, km-futáshoz
kötött, esetenkénti) szervizműveleteket

Járműkarbantartás
gyakorlata

Járműkarbantartás

Gazdasági ismeretek

A
10418-16
azonosító
számú
Járműkarbantartás
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x
x

x

x
x
x

A szervizintervallum kijelző nullázását elvégzi,
beállítja a következő átvizsgálások optimális
ütemezését

x

Ellenőrzi az autó feltöltési mennyiségeit, a
feltöltött folyadékok állapotát, és adott esetben
cseréli, illetve utántölti azokat

x

Ellenőrzi a jármű műszereinek, kezelőszerveinek
állapotát, szükség szerint beállítja, javítja azokat

x

Megvizsgálja a kézifék működtetését, ha
lehetséges beállítást végez

x

A gépkocsi első és hátsó szélvédőtörlő és
mosóberendezéseinek állapotfelmérését elvégzi,
cseréli a kopó alkatrészeket, pótolja az elhasznált
mosófolyadékot

x

Biztosítja a világítási és jelzőberendezések
hatósági előírásoknak megfelelő működését
A fényszórómosó berendezés előírás szerinti
működését ellenőrzi, pótolja az elhasznált
mosófolyadékot

x

Elvégzi a gumiabroncsok állapotellenőrzését,
szükség esetén nyomásbeállítást végez

x

A fűtő-, légkondicionáló berendezés
hatásosságának ellenőrzését és - szükség esetén a légutak tisztítását végrehajtja

x

Elvégzi a kötelező tartozékok ellenőrzését

x

Alkalmazza a szakterülethez kapcsolódó
elektronikus és nyomtatott adatbázisokat

x

Ellenőrzi a jármű további, közlekedésbiztonság
szempontjából lényeges szerkezeteinek állapotát

x

SZAKMAI ISMERETEK
A járműazonosító adatok felépítése, jellemző
elhelyezési módjai (alvázszám, típustábla,
gyártási szalag, forgalmi engedély, stb.)

x

x

A gépjárművekben alkalmazott folyadékok,
olajok jellemzői

x

x

Feltöltési mennyiségek, feltöltési eszközök és
műveletek

x

x

A folyadékok összetételének, állapotának
ellenőrzési módszerei

x

x

Az időszakos szervizműveletek (kötelező és
esetenkénti, illetve javítás utáni)

x

x

A járműszerkezetekre vonatkozó jogszabályi,
rendeleti előírások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A járművek időszakos hatósági
felülvizsgálatának követelményei és folyamata
A gumiabroncsok vizsgálata és karbantartása
A világító és elektromos berendezések vizsgálati
és karbantartás módszerei
Munkafelvételi ismeretek
Ügyfélkommunikációs ismeretek (szóbeli és
írásbeli kommunikáció)
A bemutatkozás, megszólítás (tegezés, magázás,
Önözés) alkalmazandó módjai
Telefonálás szabályai
Hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél
elkészítési szabályai
A hiba-megállapítás (munkafelvételi
diagnosztika, próbaút) módszerei, a
munkalapírási szabályok
Az árajánlat elkészítésének folyamat
A szakterületen alkalmazott elektronikus és
nyomtatott adatbázisok

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Folyadék-, olaj-feltöltő berendezések szakszerű
használata
Információforrások, adatbázisok használata
Vonatkozó jogszabályok és technológiák
alkalmazása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Megbízhatóság
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem összpontosítás
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés

x
x
x

x
x

x
x
x

16. Járműkarbantartás tantárgy

31 óra/31óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműkarbantartás tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába
jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási
munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő
feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket,
szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket,
szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási
feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és
ügyfélkezelési technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat
készítése, szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban,
írásban és telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző
gépjárművek karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus
berendezések javítási, ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről.
Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott
elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: Word, Excel, adatbázis kezelő, internet használata
Műszaki rajz: jelképes ábrázolás
Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés
Gépjármű-szerkezettan
Gépjármű-villamosságtan
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Dokumentációs ismeretek
15 óra/15óra
Gépjármű adatbázisok használata
nyomtatott adatbázisok
számítógépes adatbázisok (Autodata)
Gépjármű és főegységeinek azonosítása
alvázszám azonosítása
motorszám azonosítása
típusbizonyítvány tartalma
Általános gépjármű adatbázisok használata
számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése
adatbázisok tartalma
adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése
Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése
az alkatrész azonosítás logikai sorrendje
nyomtatott alapú adatbázisok
elektronikus adatbázisok
Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata
adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza
alapján

villamos szerkezeti egységek azonosítása
villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján
Járműjavítási utasítások kezelése
járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése
Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése
futómű adatok azonosítása
adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása
Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi
biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex)
értékesítési dokumentáció (Eurotax)
használt gépjárművek állapotlapjai
A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi
a tulajdonjog ellenőrzése
a gépjármű okmányainak ellenőrzése
bontási szerződés
a hatóságok felé tett intézkedések
veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja
16.3.2.
Ápolási és szervizműveletek
Ápolási műveletek
alsómosás
felsőmosás
motormosás
belső kárpittisztítás
kenési műveletek
különféle szintellenőrzések és utántöltések
különböző folyadékok és tulajdonságaik
Szervizműveletek
„0” revízió
garanciális felülvizsgálatok,
időszakos karbantartási vizsgálatok
garancián túli vizsgálatok
esetenkénti felülvizsgálatok
rendszeres felülvizsgálatok
napi gondozás, vagy vizsgálat
szemleműveletek

6 óra/6óra

16.3.3.
Gépkocsi vizsgálati műveletek
10 óra/10óra
Hatósági felülvizsgálat
Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról (és módosításai)
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai)
egyéb előírások
Forgalmi engedély
Fogalommeghatározások
járműkategóriák
műszaki jellemzők
Típusbizonyítvány

Járművek összeépítése
Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok
Időszakos vizsgálat, érvényességi idő
Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények,
eszközök és módszerek, okmányok, a jármű azonosítása, tükrök, hangjelzés, műszerek,
sebességmérő, menetíró (tachográf), sebességkorlátozó, zavarszűrés, fűtés, tartozékok
világító berendezés
fényjelző berendezés
visszajelzés/kapcsolók
fényvisszaverők
áramforrás
kormányozhatóság
kormánymű rásegítő
kormányrudazat/csuklók
üzemi/biztonsági/rögzítőfék
fékműködés
jelzések
fékcsövek
kerékfékszerkezet
tengelyek/felfüggesztés
gumiabroncsok
keréktárcsák
csapágyazás
alváz/segédalváz
vezetőtér/utastér
külső kialakítás
raktér/rakfelület
vontatás
erőátvitel
méretek
tüzelőanyag-ellátó berendezés
kipufogórendszer/környezetvédelem
mozgáskorlátozott jármű
megkülönböztető, figyelmeztető lámpák
Minősítés
Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei
a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata
a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete
a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei
a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának
technológiai műveletei
a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata
Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése
a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése
közeltéri zajszint-mérés
A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése
A Műszaki adatlap tartalma

16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.

csoport

osztály
x
x

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése

csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

rajz kiegészítés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Gazdasági ismeretek tantárgy

15 óra/15óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A témakör keretében a tanulók alapfogalmakat, továbbá olyan fontos ismereteket
sajátítanak el, amely a munkaviszony létesítésekor, valamint a már létrejött munkaviszony
folyamán segítségükre lehet. A tanulóknak el kell sajátítani a számla kiállításával
kapcsolatos tudnivalókat. Kialakításukat tekintve többféle számlatömb nyomtatvány van
forgalomban, ezért csak akkor biztosított a helyes kitöltésük, ha a fogalmakkal - a
különböző ÁFA besorolásokkal, nettó és bruttó árakkal, mennyiség és mennyiségi egység
(stb.) fogalmakkal – teljesen tisztában vannak, azok ismeretei készség szinten
elsajátítottak.
Meg kell tanítani a szóbeli és írásbeli kommunikáció alapvető technikáit, etikai normáit és
az etikett alapvető előírásait. A tanulónak ismerni kell a munkahelyen történő
telefonálásra vonatkozó alapvető szabályokat.
A tanulók az iskolapadból kikerülve munkát vállalnak, vállalkozók lesznek, a munkáltató
a munkabérből adót, járulékot von le, a vállalkozó adót fizetni köteles.
A témakör elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az adózással kapcsolatos
alapvető fogalmakat, valamint az egyes adófajtákat alapjaiban megismerjék.
A tananyag oktatásának célja: a tanulóknak rálátást biztosítani az egyes vállalkozási
formák előnyeire, hátrányaira, kockázataira. Alapvető ismereteket átadni az egyes
társasági formák alapításával, működésével kapcsolatban.
Az alábbiakban felsorolt témaköröket, fogalmakat a tanár döntése szerinti mélységben
mindenképpen tanácsos a tanulóknak elmagyarázni, gyakorlati példán keresztül
bemutatni.
Megismertetni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat.

17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Gépjármű fenntartás gyakorlata
Műszaki dokumentációs ismeretek
Számítástechnika gyakorlat
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Adózási ismeretek
6 óra/6óra
adóhatóságok és feladataik
általános forgalmi adó
az adó alanya, tárgya, mértéke
mentesség az adó alól
az adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettsége
nyugta kötelező tartalmi elemei
a számla kötelező tartalmi elemei, számlakibocsátás gyakorlati példán keresztül
bemutatva
bizonylat kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók
személyi jövedelemadó
adóelőleg számítása
levonások a munkabérből
egyéni vállalkozó adózási formái
vállalkozói személyi jövedelemadó
társasági adó
egyszerűsített vállalkozói adó
az adó választásának feltételei
az adóelőleg fizetése, az adó bevallása
kisvállalkozások tételes adója, ezen adózási forma választásának feltételei
helyi adók
17.3.2.
Munkajogi ismeretek
a munkaviszony alanyai
munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalmi elemei
a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
próbaidő kikötés, szabályai
munkaköri leírás
a munkaviszony megszűnése, megszüntetése
felmondási idő, végkielégítés
eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén
munkáltató-, munkavállaló jogai, kötelezettségei
munka díjazása: alapbér, bérpótlékok
béren kívüli juttatások
készenlét
rendkívüli munka
munkaidő, pihenőidő
rendes szabadság
alapszabadság, pótszabadság
ügyfélkommunikációs ismeretek (szóbeli és írásbeli kommunikáció)
fogyasztóvédelmi előírások
a bemutatkozás és megszólítás alkalmazandó módjai
hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél elkészítési szabályai

4 óra/4óra

telefonálás szabályai
17.3.3.
Gazdasági társaságok
3 óra/3óra
gazdasági társaságok csoportosítása
gazdasági társaságok közös szabályai
létesítő okiratok fajtái, tartalmi követelményei
gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok
az egyes társaságok tőkeigénye
korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, működése
az ügyvezető, a taggyűlés hatásköre
részvénytársaság fogalma, alapítása
a részvénytársaság működési formáinak meghatározása
különbség a nyilvánosan, illetve zártkörűen működő részvénytársaság között
a részvény fogalma, jellemzői fajtái, osztalék
betéti társaság fogalma, alapítása, működése
hasonlóság, különbség a betéti társaság és az egyéni vállalkozás között
gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolás, felszámolás
egyéni vállalkozás alapítása, működése
az egyéni vállalkozás alapítását kizáró okok
az egyéni vállalkozás működésének jellemzői
egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése
17.3.4.
Fogyasztóvédelmi ismeretek
Alapfogalmak

2 óra/2 óra

Tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt fogyasztó,
aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó
felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte,
továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége.
Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont)
Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont)
Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont)
Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont)
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §)
Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális
termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §)
Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz,
jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §)
Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont
és 18. §)
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont
és 45. §)
Piacfelügyeleti alapfogalmak
Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont)

CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §)
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései
Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés]
Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés]
Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont]
üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) kapcsolódó
fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 11. §, 20. §]
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók
Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §)
Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §)
egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási idő,
érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket]
egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási
idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, melléket]
szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés ideje,
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ]
A tananyagban szereplő jogszabályok
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.)
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) Korm. rendelet
Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.

magyarázat

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

elbeszélés
szemléltetés

2.
3.

x
x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.2.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

1.3.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Tesztfeladat megoldása
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x

x
x

x
x

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Járműkarbantartás gyakorlata tantárgy

93 óra/93óra*

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműkarbantartás gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű
szakterületen karbantartási és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük
a munkakörben elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott
szakmai ismereteket, szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű
gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának
technológiáját.

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási
feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és
ügyfélkezelési technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat
készítése, szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban,
írásban és telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző
gépjárművek karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus
berendezések javítási, ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről.
Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott
elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: Word, Excel, adatbázis kezelő, internet használata
Műszaki rajz: jelképes ábrázolás
Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés
Gépjármű-szerkezettan
Gépjármű-villamosságtan
Szerelési gyakorlat
Járműdiagnosztika gyakorlata
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Dokumentációs ismeretek
10 óra/10óra
Gépjármű adatbázisok használata
nyomtatott adatbázisok
számítógépes adatbázisok (Autodata)
Gépjármű és főegységeinek azonosítása
alvázszám azonosítása
motorszám azonosítása
típusbizonyítvány tartalma
Általános gépjármű adatbázisok használata
számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése
adatbázisok tartalma
adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése
Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése
az alkatrész azonosítás logikai sorrendje
nyomtatott alapú adatbázisok
elektronikus adatbázisok
Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata
adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza
alapján
villamos szerkezeti egységek azonosítása
villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján
Járműjavítási utasítások kezelése
járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése
Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése
futómű adatok azonosítása
adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása
Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi
biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex)

értékesítési dokumentáció (Eurotax)
használt gépjárművek állapotlapjai
A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi
a tulajdonjog ellenőrzése
a gépjármű okmányainak ellenőrzése
bontási szerződés
a hatóságok felé tett intézkedések
veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja
A jármű javításával kapcsolatos dokumentumok
jármű átvétele
munkafelvételi adatlap kitöltése
árajánlat készítése
szervizkönyv vezetése
számlakészítés
18.3.2.
Ápolási és szervizműveletek
30 óra/30óra
Ápolási műveletek
alsómosás
felsőmosás
motormosás
belső kárpittisztítás
kenési műveletek
különféle szintellenőrzések és utántöltések
különböző folyadékok és tulajdonságaik
Szervizműveletek
„0” revízió
garanciális felülvizsgálatok,
időszakos karbantartási vizsgálatok
garancián túli vizsgálatok
esetenkénti felülvizsgálatok
rendszeres felülvizsgálatok
napi gondozás, vagy vizsgálat
szemleműveletek
Karbantartási ütemterv
gyártmányi előírások (kisszerviz – nagyszerviz)
főellenőrzés
jármű - a földön
jármű – teljesen felemelve
jármű – félig felemelve
műveletek a motortérben
utolsó tételek ellenőrzése
A jármű forgalombiztonsági ellenőrzése
tevékenység: ellenőrzés, szakvéleményezés, beállítás, feltöltés, kenés és csere
vezérmű fogazottszíj vagy vezérműlánc csereperiódusa
karbantartási illusztrációk
leeresztő- és feltöltőhelyek
emelési pontok
szíjvezetés
utastér szűrő
a légkondícionáló berendezés szervizcsatlakozásai

kiegészítő karbantartási pozíciók
x km-enként vagy havonta
karbantartás jelző visszaállítása
akkumulátor lekötésének és csatlakoztatásának előírásai
elektromos rögzítőfék
abroncsméretek és nyomásértékek
gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszer
kulcsok programozása, illesztése
18.3.3.
Gépkocsivizsgálati műveletek
53 óra/53óra
Hatósági felülvizsgálat
Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások
5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról (és módosításai)
6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai)
egyéb előírások
Forgalmi engedély
Fogalommeghatározások
járműkategóriák
műszaki jellemzők
Típusbizonyítvány
Járművek összeépítése
Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok
Időszakos vizsgálat, érvényességi idő
Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája
Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények,
eszközök és módszerek
Minősítés
Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei
a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata
a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete
a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei
a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának
technológiai műveletei
a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata
Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése
a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése
közeltérizajszintmérés
futómű holtjátékvizsgáló berendezés használata
A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése
A Műszaki adatlap tartalma
A gépjármű tanúsításának végrehajtása, gyakorlása
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanműhely autós kabinet, szervizműhely

18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

osztály
x

csoport
x
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x
x

x
x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x

x
x

2.3.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban

x

2.4.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x
x

x
x
x
x

x
x
x

9.4.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10421-16 azonosító számú
Autószerelő feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Felméri a jármű hibáját, behatárolja a feladatot
Megállapítja a lehetséges hibaforrásokat
Összegyűjti a szakmai háttér információkat
Kiszűri a hibák lehetséges okát, okait
Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati
módszert
Adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres

Szerelési gyakorlat

Gépjárművillamosságtan

Gépjárműszerkezettan

A 10421-16 azonosító számú Autószerelő feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Gondoskodik a javítás feltételeiről, előkészíti a
szükséges szerszámokat, műszereket, anyagokat,
segédanyagokat

x

Kiszereli a hibás egységet, az egységen, vagy
annak alkatrészén ismételt mérést végez
Megjavítja a motort
Megjavítja az erőátviteli berendezéseket,
ellenőrzi a hajtásláncot

x
x

x

Feltárja a futómű esetleges hibáit, megjavítja a
futóművet

x

x

x

x

x

x

Megvizsgálja a fékrendszer állapotát, javítja a
fékberendezéseket
Karbantartja a kormányberendezést
Megjavítja, illetve cseréli a jármű egységeit,
részegységeit, alkatrészeit
Kicseréli az élettartam behatárolt alkatrészeket
Az előírt biztonsági követelmények teljesítését
ellenőrzi
A beszerelt anyagokról kimutatást készít
Dokumentálja a javítást
SZAKMAI ISMERETEK

x
x

x

x
x
x
x
x

Az Ottó és dízelmotorok körfolyamatai,
működési elve, szerkezete, vezérlése

x

x

A forgattyús mechanizmus erőviszonyai és
mozgásviszonyai

x

x

Az Ottó és dízelmotorok tüzelőanyag ellátó
rendszerei

x

x

Az Ottó és dízelmotorok elektronikus irányítása,
érzékelők, beavatkozók
Az erőátviteli rendszer működése és elemei
Az erőátvitel és menetstabilitás kapcsolata
A futóművek szerkezete, a futóműgeometria

x
x
x
x

x
x
x

A fékrendszerek szerkezete, működése, a
menetdinamikai rendszerek

x

x

A futómű és rugózás (légrugózás) szerkezeti
elemei

x

x

x

x

A kormányberendezések szerkezete (félaktív,
aktív)
A gépjármű utastéri hűtő/fűtő rendszere
A gépjárművek energiarendszere,
indítórendszere és villamos hálózata

x
x

Az Ottó motor gyújtórendszerének működése,
elemei

x

A dízel hidegindítórendszer működése és elemei

x

A kipufogógáz-tisztító berendezések
A járművek világító és jelzőrendszerei
A műszaki vizsga követelményei
Az üzemanyagok (hűtőközeg, fékfolyadék,
AdBlue, kenőanyagok, elektrolit,
mosófolyadékok stb.) tulajdonságai

x

x
x

x

x

Hulladékkezelés és nyilvántartás
A gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek
munkabiztonsági szabályai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
A jármű átvétele
A jármű közlekedésbiztonsági és műszaki
állapotának megállapítása
Adatbázisok használata
Szakszerű és gyors javítás elvégzése
A jármű átadása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kompromisszum-készség
Visszacsatolási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem-összpontosítás
Módszeres munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

19. Gépjármű-szerkezettan tantárgy

186 óra/186óra*

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

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A gépjármű-szerkezettan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek
birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási
és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő
feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket,
szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket,
szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási
feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget.
Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott
elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. Csak
magasan kvalifikált szakember képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző
adatbázisok és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi
meghibásodását megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az
üzemeltetőnek.
A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen,
mint ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal külső
koncentrációs kapcsolatban van:
matematika
számítási-tervezési (méretezési) feladatok
szakmai összefüggések elsajátítása
fizika
fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás)
10416-16 Közlekedéstechnikai alapok modul
műszaki rajz
mechanika
gépelemek-géptan
technológiai alapismeretek
10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok modul
karbantartási gyakorlatok
mérési gyakorlatok
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Otto-motorok szerkezete, működése
30 óra/30óra
A négyütemű Otto-motor indikátor diagramja
a belső égésű motorok csoportosítása
az Otto-motor elméleti körfolyamata
az Otto-motor valóságos körfolyamata
a működési ciklus vagy munkafolyamat leírása
geometriai jellemzők és a sűrítési arány
indikált középnyomás és az abból származó jellemzők meghatározása

A négyütemű Otto-motor hatásfokai
a hatásfokok értelmezése és a közöttük levő kapcsolat
a fajlagos fogyasztás meghatározása
a légviszony fogalma
többhengeres motorok, a hengerek számozása
a gyújtási sorrend megállapítása
A négyütemű Otto-motor jelleggörbéi
az égés lefolyása az égéstérben
a kopogásos égés és okai
teljes terhelési és részterhelési jelleggörbék a fordulatszám függvényében
a jelleggörbék alakulása a légviszony függvényében, optimális légviszonyok
motorok mechanikai állapotvizsgálata
a motorok kompresszió végnyomás-mérés technológiai sorrendje
A négyütemű Otto-motor szerkezete
a négyütemű Otto-motor felépítése
a dugattyú feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a dugattyúgyűrűk feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a dugattyúcsapszeg feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a hajtórúd feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a forgattyús tengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a lendkerék feladata, anyagai, szerkezeti kialakítása
a dugattyú gyorsulása a főtengely elfordulásának függvényében
a forgattyús mechanizmusra ható forgó és alternáló tömegerők
az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése
a négyhengeres motor tömegkiegyenlítése
a forgattyús tengelycsapágyak feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti
kialakítása
a henger és hengerfej feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
az égéstér kialakítása
a hengerfejtömítés feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a szívócső és forgattyúház feladata, szerkezeti kialakítása, a kipufogórendszer
feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A kétütemű Otto-motorok
a háromcsatornás kétütemű motor szerkezeti felépítése, működése
a háromcsatornás kétütemű motor forgattyúházban és az égéstérben lezajló
folyamatok és azok indikátordiagramjai
a háromcsatornás kétütemű motor vezérlési diagramja
a keresztáramú és a hurkos öblítést megvalósító szerkezeti megoldások
az aszimmetrikus vezérlési diagram és az azokat megvalósító konstrukciók
a forgattyúház, kenés, forgattyús tengely, hajtórúd, dugattyú, csapszeg, henger,
gyújtógyertya és a kipufogórendszer szerkezeti különlegességei
19.3.2.
Dízelmotorok szerkezete, működése
30 óra/30óra
A négyütemű dízelmotor működése és szerkezete
az elméleti dízel körfolyamat
a négyütemű dízelmotor indikátordiagramja és munkafolyamata
a dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak
összehasonlítása a benzinmotorral és alkalmazási területe
a dízelmotor szerkezeti felépítése
a dízelmotor alkatrészeinek a benzinmotorhoz viszonyított eltérő kialakításai

a keverékképzés típusai: közvetlen befecskendezési rendszerek
a keverékképzés típusai: közvetett befecskendezési rendszerek
A négyütemű motor töltéscsere vezérlése
a vezérlés feladata, vezérlési diagram
a motorvezérlés szerkezeti kialakítása és csoportosítása a szelepek és a
vezérműtengely elhelyezkedése alapján
a szelepek feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a szelephézag és állításának módjai
a szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a
szelepforgató szerkezetek feladata és kialakítása
hézagmentes vezérlés és a hidraulikus szelepemelők feladata és kialakítása
a vezérműtengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
a vezérműtengely hajtási módjai
a vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének technológiai
sorrendje
A motorok feltöltése
a feltöltés célja, töltési elvek
a feltöltött négyütemű motor működési diagramja
a kipufogógáz-turbófeltöltés elvi alapjai, szabályozása
a turbófeltöltő szerkezeti kialakítása
a feltöltő és a motor együttműködése
a turbófeltöltés dinamikai problémái, változtatható geometriájú turbótöltők,
kétfokozatú turbófeltöltők
a Comprex feltöltő töltési folyamata, szerkezeti kialakítása, jellegzetességei
a mechanikus feltöltők típusai, alkalmazásuk jellegzetességei
a dinamikus feltöltés elve, megoldásai, előnyei
a turbófeltöltés üzemeltetési tudnivalói
19.3.3.
Motorok hűtése, kenése
8 óra/8óra
A motorok hűtése
a hűtés feladata, fajtái
a léghűtés szerkezeti kialakítása, előnyei és hátrányai
a folyadékhűtés szerkezeti megoldásai, szerkezeti elemeinek feladata,
működése
a hűtés intenzitásának szabályozása, a viszko-tengelykapcsoló és táguló
anyagos termosztát működése
a folyadékhűtés előnyei és hátrányai
A motorok kenése
a kenés feladata, súrlódási módok
a kenőolaj igénybevétele és jellemzői
a motor kenésrendszerének felépítése: frissolaj-kenés, keverékolajozás
szivattyús nyomóolajozás
szárazteknős nyomóolajozás
az olajszivattyúk szerkezeti kialakításai
az olajszűrők típusai és beépítése az áramkörbe
az olajhűtése és az olajhűtési módok
levegőszűrők
tüzelőanyag-szűrők
19.3.4.

Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei

32 óra/32óra

Az Otto-motor tüzelőanyag ellátó rendszere
a tüzelőanyagot továbbító rendszer felépítése
a tartály, vezetékek, szűrők kialakítása
a tartály és belső szellőztetés
a lökő rudas és az emelőkaros membrános tüzelőanyag szivattyúk feladata,
működése
a vákuumos és az elektromos membrános tüzelőanyag szivattyúk feladata,
kialakítása, működése
a motor légviszony igénye a változó üzemmódokban
a karburátorok jellegzetes kialakításai
A karburátorok szerkezete
a tüzelőanyagszint szabályozásának feladata és szerkezeti kialakítása,
működése
az indítócsappantyús hidegindító berendezés feladata, szerkezeti kialakítása és
működése
a reteszes hidegindító berendezés, szerkezeti kialakítása és működése
az alapjárati berendezés feladata és szerkezeti kialakítása, működése
a főfúvóka rendszer feladata és szerkezeti kialakítása, működése
a gyorsító szerkezet feladata és szerkezeti kialakítása, működése
a dúsító berendezés feladata, szerkezeti kialakítása és működése
a karburátor beszabályozási feladatai
A mechanikus benzinbefecskendezés (K-Jetronic)
a benzinbefecskendező rendszer feladatai, előnyei
a benzinbefecskendezési módok fajtái
a hidromechanikusan vezérelt K-Jetronic rendszer felépítése
a beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó
szerkezetek működése
a hidraulika-rendszer felépítése, a rendszernyomás, vezérlési nyomás,
nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt meghatározó szerkezeti
elemek
a rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton,
részterhelésen, teljes terhelésen és gyorsításkor
az elektromosan vezérelt és működtetett alkatrészek kapcsolási rajzai
a benzinbefecskendező rendszer vizsgálat lehetőségei
Az elektromechanikus benzinbefecskendezés (KE-Jetronic)
a KE-Jetronic rendszer felépítése
a beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó
szerkezetek működése
a rendszernyomás, nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt
meghatározó szerkezeti elemek
a rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton,
részterhelésen, teljes terhelésen, gyorsításkor és motorfék üzemben
Integrált motorvezérlési rendszerek központi befecskendezéssel
Bosch Mono-Motronic
GM-MultecSPi motorvezérlési rendszer
egyéb gyártók SPi motorvezérlési rendszerei
Integrált motorvezérlési rendszerek hengerenkénti befecskendezéssel
Bosch Monotric befecskendező rendszer
egyéb gyártók MPi rendszerei
Közvetlen befecskendezésű Otto-motorok

rétegezett keverékképzésű motorok
homogén keverékképzésű motorok
A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése
a kipufogógáz összetétele
a kipufogógáz összetételének változása a légviszony függvényében
a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a motorra vonatkozó
megoldásokkal
a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a kipufogógáz
visszavezetéssel
a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése katalitikus utókezeléssel
a katalizátor szerkezeti felépítése, működése, a működés feltételei
A Bosch VE rendszerű soros befecskendezőszivattyú
az elosztós befecskendezőszivattyú rendszer felépítése
a tüzelőanyag szállítása az elosztódugattyúban
a befecskendezés kezdetének állítása
az alapjárati és legnagyobb fordulatszámot szabályzó szerkezet működése
a hidegindító, az alapjárati fordulatszámot a hőmérséklet függvényében
változató, a ciklusadagot töltőnyomástól függően változtató szerkezetek
felépítése, működése
Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek
alkalmazási területük, főbb szerkezeti egységei
tüzelőanyag-ellátás (kisnyomású rész)
tüzelőanyag-ellátás (nagynyomású rész), mágnes szelep vezérelt injektor
szerkezete és működése
Piezo-inline injektor szerkezete és működése
nagynyomású szivattyúk és tartozékai, nyomásszabályozók, porlasztók
dízelmotoros járművek károsanyag emisszió korlátozása, rendeletek,
határértékek
kipufogógáz-utókezelés oxidációs katalizátorral
nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál NOX-tároló katalizátorral
(NSC)
nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál katalitikus redukciós eljárással
(SCR)
részecskeszűrők és regenerációs eljárások
AdBlue adalék szerepe
Egyéb korszerű befecskendezőrendszerek
szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer
PLD-befecskendezőrenszer
elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós
befecskendezőszivattyú
19.3.5.
Erőátviteli berendezések
28 óra/28óra
A tengelykapcsoló
száraz súrlódó tengelykapcsoló feladata
az egytárcsás tengelykapcsoló szerkezete, csavarrugós és tányérrugós kivitel
a kéttárcsás és a lemezes tengelykapcsoló felépítése
a tengelykapcsoló-tárcsák szerkezeti kialakítása
a tengelykapcsoló hidraulikus és mechanikus működtetése, a holtjáték
tengelykapcsoló cseréje

a hidrodinamikus tengelykapcsoló felépítése, működése, hatásfoka a
mozgásviszonyok függvényében
a hidrodinamikus tengelykapcsoló előnyei, hátrányai
Nyomatékváltó
gépjárművek menetellenállásai: gördülési ellenállás és teljesítményszükséglete,
légellenállás és teljesítményszükséglete
gépjárművek
menetellenállásai:
emelkedési
ellenállás
és
teljesítményszükséglete, gyorsítási ellenállás és teljesítményszükséglete
menetteljesítmény diagram
vonóerő diagram
a szinkronszerkezet nélküli toló fogaskerekes, vonóékes, kapcsolókörmös,
kapcsolóhüvelyes nyomatékváltók felépítése és működése
Szinkronszerkezettel felszerelt nyomatékváltók
ötfokozatú direkt nyomatékváltó
négyfokozatú indirekt nyomatékváltó
a szinkronszerkezetek feladata, működése
az elé-és utánkapcsolt szorzóváltó
a nyomatékváltó javítása
Automata nyomatékváltóművek
az egyszerű bolygókerekes hajtómű felépítése, a nyomatékmódosítás
lehetőségeinek meghatározása
a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (lassító áttételek)
a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (gyorsító áttételek)
a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (forgásirány-váltó áttételek)
a hidrodinamikus nyomatékváltó felépítése, az olajáramlás körfolyamata
a nyomatékmódosítás keletkezése és az azt meghatározó tényezők, hatásfoka a
mozgásviszonyok
függvényében,
a
hidrodinamikus
nyomatékváltó
tulajdonságai
a vezetőkerék szabadonfutózása és az áthidaló kapcsoló alkalmazása
a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó felépítése
a hidraulikus vezérlés elemei és azok működése
az olajos lemezes tengelykapcsolók és fékek, valamint a szalagfék kialakítása
és működése, váltómű olajok
a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének
meghatározása a választókar „D1” helyzetében
a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének
meghatározása a választókar „R” helyzetében
Kardánhajtások, kiegyenlítőművek
a csuklós tengely, függesztőcsapágy és csuklók feladata
a kardáncsuklók kialakítása, a szöghiba-mentes elrendezés feltételei
a kettős szinkron kardáncsukló működése
a szárazcsuklók alkalmazásának oka és típusai
a szöghiba-mentes, tengelyirányú eltolódást lehetővé és nem lehetővé tevő
golyós csuklók kialakítása, felhasználási területe
a háromkarú csuklók kialakítása, felhasználási területük
féltengelyek javítása, cseréje
a féltengelyek hajtásának (a differenciálmű hajtása) feladatai, szerkezeti
kialakításai, a hipoid hajtás előnyei
a differenciálmű feladata, felépítése, működése és a működését leíró
összefüggések alakulása különféle üzemi körülmények között

a differenciálzár feladata, felépítése
a lemezes tengelykapcsolóval kialakított önzáró differenciálmű feladata,
felépítése és működése
automatikusan záró differenciálmű
a differenciálmű javítása
19.3.6.
Futóművek, kormányberendezések
28 óra/28óra
Rugózás és lengéscsillapítás
a rugózás feladata, a lengések irányai, lengés és rugójellemzők, a rugózott és
rugózatlan tömeg
az acélrugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik
a gáz- és gumirugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik
lengéscsillapítók feladata, működése elve
az egy és kétcsöves lengéscsillapító kialakítása és műszaki jellemzői
más elemekkel kombinált lengéscsillapítók (szintszabályzós lengéscsillapító,
lengéscsillapító légrugóval, lengéscsillapító hidropneumatikus rugóval)
lengéscsillapító vizsgálata
a lengéscsillapító cseréje
A kerékfelfüggesztés
hajtott és nem hajtott merevtengelyes felfüggesztések típusai, működésük
keresztlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük
hosszlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük
ferdelengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük
kerékcsapágy cseréje
A kerekek és gumiabroncsok
a kerék felépítése
a kerékpántok feladata, kialakításai, jelölései
gumiabroncsok szerkezete, mérete és jelölése
a szlip fogalma, tapadás, csúszás, kúszás
Az alváz és az önhordó karosszéria
az alváz feladata és változatai
az önhordó építési mód
az aktív biztonság és jellemzői
a passzív biztonság, külső és belső biztonsági zóna elemei
A kormányzás
a kormányzás feladata, szerkezeti változatai, a tengelycsonk kormányzás
geometriája, kormánytrapéz
a kerék helyzetét meghatározó geometriai jellemzők, a beállítás oka, értéke
a kerék kúszásának oka, hatása a kormányzási tulajdonságra;
a kormányművek feladata, a fogasléces, globoid csigás, golyósoros
kormánymű szerkezeti kialakítása, működése
a kormányrudazat feladata, részei, nyomtávrúd elrendezései
a kormánymű szerelése, javítása
a kormányrásegítés alkalmazásának oka, kialakításának jellemzése
a fogasléces hidraulikus szervokormánymű szerkezeti felépítése, működése
a rásegítés mértékének és a jármű haladási sebességének kapcsolata
szervokormánymű szerelése, javítása
korszerű szervokormányok
elektro-hidraulikus szervokormányok
elektro-mechanikus szervokormányok

19.3.7.
Fékrendszerek
30 óra/30óra
A fékezés feladata és a hidraulikus fék
fékek feladata és osztályozása a használat szerint, hatósági előírások
a hidraulikus erőátviteli fék szerkezeti felépítése, működése
a főfékhenger feladata, szerkezeti kialakításai, működése
a kétkörös fékrendszer elrendezései
kerékfék szerkezetek: a dobfék szerkezete és változatai, működése
utánállító szerkezetek
a tárcsafék szerkezetek, működésük
a fékbetétek és a fékfolyadékok tulajdonságai
fékszerkezetek javítása
fékszerkezetek vizsgálata, fékerőmérés
A depressziós fékrásegítés és a hidraulikus blokkolásgátló rendszer
a depressziós fékrásegítő működése
a fékerő felosztása és ennek hatása a stabilitásra, felosztás vezérlése
erőhatás a gumiabroncs és az útfelület között, szlip
az ABS feladata, a rendszerek típusai, működésük, a szabályzási kör
értelmezése
a mechanikus fékek feladata, kialakítása, a lassító fékberendezések feladata,
típusai és azok működése
elektro-mechanikusrögzítőfékek
tartós lassító fékek, retarderek
Légfékek
a légfékszerelvények szerkezete és működése
a terheléssel arányos fékerő-szabályozás
kerékfék-működtető berendezések
pótkocsifékek
kipufogófék
Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei
kipörgésgátlás
elektronikus menetstabilizáló rendszerek (ESP)
elektronikus vészfékasszisztens (EBA)
elektronikus fékerő-elosztó (EBV)
19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
1.

magyarázat

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x

x
x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Gépjármű-villamosságtan tantárgy

124 óra/124óra*

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

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A gépjármű-villamosságtan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek
birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási
és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő
feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket,
szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket,
szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját, elektromos és
elektronikus egységeinek működését, elektronikus irányítórendszereinek felépítését,
működését, diagnosztizálási lehetőségeit, kódolását, programozását.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a
problémamegoldó készséget.
Cél, hogy a tanuló legyen képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok
és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását
megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek.
Fontos megismertetni a tanulókkal azt a tényt, hogy a mechatronikai rendszerek
ugrásszerű fejlődésével az autószerelőnek is mind magasabb szintű villamossági,
elektrotechnikai-elektronikai ismeretekre kell szert tenniük.
A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen,
mint ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek
fizika: anyagismereti, mechanikai, termodinamikai, optikai, hullámtani ismeretek
elektrotechnika-elektronika tantárgy
gépjármű-szerkezetek tantárgy
járműdiagnosztika tantárgy
20.3.
Témakörök
20.3.1.
A gépjármű villamos hálózata
A villamos hálózat főbb egységei
A fedélzeti hálózat

20 óra/20óra

az áramkör
bővített áramkör
Villamos vezetékek, kapcsolók, biztosítók
hagyományos rézvezetékek
fénykábelek vagy fényhullám vezetők
Elektronikai elemek a gépkocsi villamos hálózatában
elektronikai alapok
a sávmodell
a félvezetők
félvezető diódák
a Zéner-dióda működése
tranzisztorok
tirisztorok
20.3.2.
Villamos energia ellátás
Az akkumulátor
az akkumulátorok működési elve
a síklemezes indító akkumulátorok szerkezeti felépítése
spirálcellás, savas ólomakkumulátorok
az indító akkumulátorok jellemző adatai
a gépjármű akkumulátorának kiválasztása
akkumulátor töltési módok
A generátor
a generátor működési elve
nagyobb teljesítményű generátorok
egyéb különleges generátorok
hűtés, üzemeltetés, jellemző paraméterek
Feszültségszabályozás
a szabályozás elve
mechanikus, érintkezős feszültségszabályozók
elektronikus feszültségszabályozók

34 óra/34óra

20.3.3.
Fogyasztók
Indítómotorok
az indítómotor működése
csúszófogaskerekes indítómotorok
a csúszóarmatúrás indítómotor
a tolófogaskerekes indítómotor
belső áttételes indítómotor
az indítómotorok jellemzői
Gyújtás
a gyújtóberendezések jellemzői
hagyományos akkumulátoros gyújtóberendezés
tranzisztoros gyújtás
elektronikus gyújtás, EZ
teljesen elektronikus gyújtás, VZ
kondenzátoros, nagyfeszültségű gyújtás, HKZ
mágnesgyújtás, MZ
nagyfeszültségű, kondenzátoros mágnesgyújtás, MHKZ
Dízel indítási segélyek

34 óra/34óra

lángkeltésű indító berendezés
fűtőbetétes izzító berendezések
Világítóberendezések
a fény jellemzői
a világítóberendezések feladatai és csoportosítása
távolsági és tompított fényszórók
irány- és elakadásjelző
a külső világítás többi eleme
Egyéb fogyasztók
ablak- és fényszórótisztító berendezések
szintjelző berendezések
hangjelző és riasztó berendezések
kényelmi berendezések
rádiózavar-szűrés alapfogalmak
rádiózavar-források az autón
zavarmentesítés
utastéri hűtő/fűtő rendszer elemei
vezetőtámogató asszisztens rendszerek elemei
Adatbusz hálózatok a járműelektronikák adatcseréjéhez
a különböző adatbusz hálózatok jellemzői, működésük
a CAN hálózat fizikai felépítése, kialakítása
meghibásodások a buszvonalaknál
adatbusz hálózatok diagnosztikája
Korszerű járműtechnika
adaptív sebességszabályozás
sávváltási asszisztens
sávtartó asszisztens
sávelhagyás figyelmeztető rendszer
gumiabroncs nyomás figyelés
integrált aktív kormányzási rendszer
adaptív világító rendszerek
holttér figyelés
kármérséklő rendszerek (CMBS)
20.3.4.
Motorok elektronikus irányítása
Alapismeretek
a keverékképzés feltételei és követelményei
elektronikus vezérlésű karburátorok
alacsony nyomású (szívócső) befecskendezés
nagynyomású (közvetlen) befecskendezés
égés és égéstermékek
katalizátor-technika és a lambda-szabályozás
A motorirányítás alapelemei
a motorvezérlés kapcsolati rendszere
a vezérlőegység működése
a befecskendező szelepek működtetése
motor-üzemállapotok vezérlése és szabályozása
további ECU-funkciók
Benzinbefecskendező rendszerek
Bosch K/KE Jetronic befecskendező rendszerek

36 óra/36óra

Bosch L-/LE-/L3-/LH- és LU-Jetronic befecskendező rendszerek
Bosch Mono-Jetronic befecskendező rendszer
egyéb gyártók befecskendező rendszerei
Integrált motorvezérlési rendszerek központi befecskendezéssel
Bosch Mono-Motronic
GM-MultecSPi motorvezérlési rendszer
egyéb gyártók SPi motorvezérlési rendszerei
Integrált motorvezérlési rendszerek hengerenkénti befecskendezéssel
Bosch Monotric befecskendező rendszer
egyéb gyártók MPi rendszerei
Közvetlen befecskendezésű Otto-motorok
rétegezett keverékképzésű motorok
homogén keverékképzésű motorok
A különböző EDC-rendszerek felépítése és működése
elektronikus szabályozású soros adagoló
elektronikus szabályozású lökettolókás, soros adagoló
axiáldugattyús forgóelosztós adagolók
Bosch VE EDC adagoló
szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendező rendszer
elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós adagoló
közös nyomásterű dízel befecskendező rendszerek (Common-rail)
Rendszerelemek leírása
tüzelőanyag rendszer
légmennyiség mérése
alapjárat szabályozás eszközei
egyéb érzékelők, jeladók és beavatkozók
Hibakeresési és diagnosztikai munkák
Befecskendezési és integrált motorvezérlési rendszerek ellenőrzési-beszabályozási
munkái
20.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
20.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

1.

magyarázat

2.

elbeszélés

3.

kiselőadás

4.

megbeszélés

x

x

5.

vita

x

x

6.

szemléltetés

7.

projekt

x
x
x

x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

8.

kooperatív tanulás

x

9.

szimuláció

x

x

10.

szerepjáték

x

x

20.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
5.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák
körében

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

5.1.
5.2.

Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x

20.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Szerelési gyakorlat tantárgy

217 óra/217óra*

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

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az
önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat oktatása során fel kell
eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is.
A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy mind a minőség, mind a mennyiség terén
olyan teljesítményt nyújtson, mint a frissen végzett szakmunkás szintje.
Szakmai gyakorlati tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges
belső igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze
problémamegoldó készségét.
A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa
el a szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges
szinten, biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés
időszükségletének fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy
fejlessze a tanulók logikus gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A
munkafeladatok értékelése segítse, illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő
képességét.
A járműfenntartó tevékenység olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely tartalmazza a
közúti gépjárművek, ezen belül a gépkocsiknak valamennyi gépészeti, villamos és
elektronikus egységére kiterjedő karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és
felújítási műveleteit, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat.
A gépjármű vezetőjének panaszait, észrevételeit figyelembe véve a teljes gépjármű vagy
részegységei célszerű vizsgálatát kell elvégeznie. A hibák megállapítását, a javítási
technológia kiválasztását végzi. A javításhoz feltétlenül szükséges ki- és szétszerelés,
javítás vagy csere, próba, összeszerelés, futáspróba, átadás elvégzése. A hibafeltárási,
javítási tevékenységet dokumentálnia is kell.
A gépjárművek szerkezeti elemei (futómű, kormány, fék, motor, hajtómű, lengéscsillapító
stb.), valamint villamos és elektronikus egységei alkatrészeinek esetenkénti méretezését,
átfogó és alapos ismeretekre épülő ellenőrzését is végeznie kell. A gépjárműben
előforduló szerkezeti, villamos és elektronikus alkatrészek pótlásához alkalmazható
anyagok igénybevételtől függő kiválasztása. Jelentős feladat a javításhoz szükséges
technológia, illetve az alkatrészek megválasztása.
Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges,
különösen a diagnosztikai mérések kapcsán szükséges a műszaki újdonságok
felismerésére és megértésére törekedni, ehhez magyar és idegen nyelvű műszaki
leírásokat, rajzokat kell értelmeznie.

21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A szakma eredményes gyakorlásához, illetve a szakma elsajátításához kívánatos a
matematika, fizika, műszaki ábrázolás és számítástechnika ismereteinek teljesítményképes
tudása. Jó kommunikációs képesség kialakításához a magyar nyelv és irodalom tantárgy
ismeretanyagának magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Fontos továbbá legalább egy
idegen nyelv olvasás és beszédszintű elsajátítása.
A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak
gépjármű-szerkezettan
gépjármű-villamosságtan
gépjárművizsgálat és –javítás
járműdiagnosztika gyakorlat
elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat
komplex módon alkalmazásra kerülnek.
A 10417-16-es modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés
témakör felhasználása.
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Motorok
70 óra/70óra
Otto- és dízelmotorok mechanikája
a motorok ki- és beszerelése
a motorok szétszerelése, hibafelvételezése, összeszerelése
a hengertömb (forgattyúsház) ellenőrzése
tömbrendszerű
szárazperselyes
nedvesperselyes
a hengerhüvely hibafelvételezése
a hengerhüvely felújítási lehetőségek
a hengerek fúrása
a hengerek köszörülése
a hengerek hónolása
a dugattyú és hajtórudak hibafelvételezése
dugattyú átmérő, súlykülönbségek
a dugattyú és henger illesztési hézag ellenőrzése
a dugattyú és csapszeg illesztési hézag ellenőrzése
a dugattyúgyűrűk
a dugattyú gyűrűhorony illesztési hézag
szerelési hézag ellenőrzése a gyűrűvégeknél
a hajtórúd méretének és alakhelyességének vizsgálata
a hajtórúd javítási lehetőségei
a dugattyúcsapszeg szerelése
a hajtórúd-csapszeg-dugattyú csoport szét- és összeszerelése
a hajtórúd csapágyak szerelése
a forgattyús tengely és csapjai
méret és alakhelyesség vizsgálata
felújítási lehetőségek
a lendítőkerék
csapágyazási megoldások, ellenőrzésük, szerelésük
a forgattyús tengely axiális hézagának ellenőrzése
a hengerfej és a szelepek
főbb adatok

a hengerfej le- és felszerelése
a hengerfej szét- és összeszerelése
a hengerfej javítási lehetőségei
a szelepülések ellenőrzése és csiszolása
a szelepek
a szelepek ellenőrzése, javítási lehetőségei, csiszolása
a szelepzárás tömítettségi ellenőrzése
a szelepvezető perselyek
a szelepzár játékának ellenőrzése
a szeleprugók ellenőrzése
a szelepemelő berendezés egyéb elemei
a vezérműtengely és meghajtása
a vezérműtengely ellenőrzése és javítása
a vezérműtengely csapágyháza
a vezérműtengely meghajtása
szíjhajtás
lánchajtás
fogaskerék hajtás
a vezérlés szét- és összeszerelése
szíj- és láncfeszítők
a szelephézag ellenőrzése, beállítása
a hidraulikus szelephézag-kiegyenlítő ellenőrzése
a motor kenési rendszere
az olajszivattyú fajtái
az olajszivattyú le- és felszerelése
az olajszivattyú ellenőrzése
a nyomáshatároló szelep ellenőrzése
az olajszivattyú összeszerelése
az olajszűrő
az elektromos olajnyomás kapcsoló és jeladó működése, ellenőrzése
az olajnyomás dinamikus ellenőrzése
az olajrendszer hibái
a motor hűtőrendszere
a hűtőrendszer és a termosztát működése
a vízszivattyú
a hűtő
a működés ellenőrzése
a tömítettség ellenőrzése
a hűtőfolyadék
a mechanikus, elektromos és hidraulikus működtetésű hűtőventillátorok
villamos működtetésű rendszerek ellenőrzése
a motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei
a karburátor működése
a karburátor beszabályozási munkái
a tüzelőanyag szivattyú, fajtái, működése, ellenőrzése
benzinbefecskendező rendszerek működése
központi befecskendezőrendszerek
hengerenkénti befecskendezőrendszerek
közvetlen befecskendezésű rendszerek
befecskendezési nyomás mérése

a gyújtás- és benzinbefecskendező berendezés ellenőrzése
érzékelők, jeladók és beavatkozók ellenőrzése
a befecskendezőberendezés hibái
dízelbefecskendező berendezés
üzemanyagszűrő és előmelegítő rendszere
izzítórendszer ellenőrzése, izzítógyertyák ki- és visszaszerelése
üzemanyagrendszer légtelenítése
befecskendezőfúvókák ki- és visszaszerelése
befecskendezőfúvókák szét- és összeszerelése, beállítása
a befecskendezőszivattyú szállításkezdetének ellenőrzése, beállítása (statikus,
dinamikus)
korszerű befecskendezőrendszerek javítása
közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer
szivattyú-porlasztó egység (PDE)
elektronikus szabályozású, radiáldugattyús, forgóelosztós adagoló
a dízelbefecskendező rendszer hibái
kipufogóberendezés
katalizátor működése
a lambdaszonda ellenőrzése
kipufogógáz visszavezető szelep ellenőrzése
turbófeltöltő
21.3.2.
Erőátviteli berendezések
Tengelykapcsoló
a tengelykapcsoló ki- és beszerelése
a tengelykapcsoló működtetése
nyomó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet
húzó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet
automatikus utánállítású tengelykapcsoló
a tengelykapcsoló játék beállítása
a hidraulikus rendszer légtelenítése
a tengelykapcsoló hibatáblázata
önműködő tengelykapcsolók
Nyomatékváltó
a nyomatékváltó ki- és visszaszerelése
a nyomatékváltó szét- és összeszerelése
a nyomatékváltómű javítása
ház
tengelyek
fogaskerekek
szinkronberendezések
csapágyak
kapcsolórudak és villák
olajcsere, olajszint ellenőrzés
nyomatékváltó hibatáblázata
Automata nyomatékváltó
felépítése, működési elve
a hajtómű folyadékszintjének ellenőrzése, beállítása
ATF olajcsere
az automatikus hajtómű hibatáblázata

35 óra/35óra

Kardánhajtás
lehetséges hibák és kijavítási módjaik
a kardántengely le- és felszerelése
a kardántengely szét- és összeszerelése
a kiegyensúlyozás ellenőrzése
közbenső csapágyazás
Féltengelycsuklók
fajtái, működési elvük
szöghibamentes hajtási megoldások
Rzeppa csukló szerelése
kettős kardáncsukló (iker keresztes) szerelése
féltengelycsukló ki- és beszerelése
féltengelycsukló szétszerelése, hibafelvételezése
Kiegyenlítőművek
kiegyenlítőmű feladata, szükségessége, működése
a kiegyenlítőművek csoportosítása
kúpkerekes kiegyenlítőmű szerelése
homlokkerekes kiegyenlítőmű szerelése
kapcsolható kiegyenlítőmű-zár, önzáró kiegyenlítőművek
összkerékhajtás
automatikusan kapcsolódó
állandó
21.3.3.
Futóművek és kormányberendezések
Futóművek
hátsó futóművek szerelése
első futóművek szerelése
futóművek geometriája
merev kerékfelfüggesztés
független kerékfelfüggesztés
keresztirányú, lengőkaros kerékfelfüggesztés
hosszirányú, lengőkaros kerékfelfüggesztés
ferde lengőkaros kerékfelfüggesztés
független kerékfelfüggesztés a hátsó tengelyeknél
elektronika a kerékfelfüggesztésnél
kerékszerkezetek
gumiabroncsok
gumiabroncsok méreteinek jelölése
keréktárcsák és jelölésük
kerékagy csapágyazási megoldások
kerékcsapágyak ki- és beszerelése
lengőkarszilentek ki- és beszerelése
gömbcsuklók ki- és beszerelése
Rugózás
laprugók
csavarrugók
torziós rugók
gumirugózás
légrugó
folyadék-gáz rugó

28 óra/28óra

stabilizátor
lengéscsillapítók
rugók és lengéscsillapítók szerelésének szabályai
Kormányzás
a kormányzás feladata
kormányszerkezetek
kormánygépek szétszerelés, hibafelvételezése, összeszerelése
szervokormányok
hidraulikus
elektro-hidraulikus
elektro-mechanikus
összkerék-kormányzás
21.3.4.
Fékrendszerek
28 óra/28óra
Fékek csoportosítása
kerékfékek
dobfékek
merevnyerges és úszónyerges tárcsafékek
hidraulikus fékek
főfékhenger
csővezetékek
kerékfékhengerek
kétkörös, hidraulikus fékberendezések
fékrásegítés
fékerő-szabályozás
fékfolyadék
blokkolásgátlás
rögzítőfékek
korszerű fékszerkezetek szerelése
blokkolásgátló berendezés (ABS)
blokkolásgátló berendezés légtelenítése
elektro-mechanikusrögzítőfék
elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
elektronikus fékerő-elosztó (EBV)
elektronikus vészfékasszisztens (EBA)
fékhatásmérés
fékvizsgálat közúton történő méréssel
fékvizsgálat görgős fékpadon
M1, N1 járműkategória egységes fékvizsgálati technológiája (EFT)
nemzetközi forgalomban résztvevő gépkocsik vizsgálata
légfékek
a légfékszerelvények szerkezete és működése
a terheléssel arányos fékerő-szabályozás
kerékfék-működtető berendezése
pótkocsifékek
kipufogófék
21.3.5.
Elektromos berendezések szerelése
Alapismeretek
hibakeresés oszcilloszkóppal

56 óra/56óra

hibakeresés multiméterrel
A gépjármű elektromos berendezései
a világítóberendezés szerelése, hibakeresése
áramellátó berendezés szerelése, hibakeresése
háromfázisú váltakozóáramú generátor
feszültségszabályozás ellenőrzése
indítóakkumulátor vizsgálata
indítóberendezés szerelése, hibakeresése
Jeladók és beavatkozók vizsgálata
motorfordulatszám jeladó
vezérműtengely jeladó
kerékfordulatszám jeladó
fojtószelepállás potencióméter és kapcsoló
gázpedálszenzor
levegő-hőmérséklet érzékelő
hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő
levegő mennyiség és levegő tömegáram mérés
kopogásszenzor
lambdaszonda vizsgálata
befecskendező szelep ellenőrzése
üresjárati szabályozó ellenőrzése
A gépjármű elektronikus vezérlő és szabályozó rendszerei
motorvezérlő egység vizsgálata
elektronikus gyújtási rendszerek működése, vizsgálata
dízel izzító berendezés működése, vizsgálata
kombinált gyújtás- és keverékképző rendszerek
központi befecskendező rendszer javítása
hengerenkénti befecskendező rendszer javítása
dízel EDC rendszerek vizsgálata
blokkolásgátló rendszerek javítása
kipörgésgátló rendszerek javítása
ESP menetdinamikai rendszer javítása
korszerű fékszerkezetek szerelése
elektro-mechanikusrögzítőfék
elektronikus fékerő-elosztó (EBV)
elektronikus vészfékasszisztens (EBA)
biztonsági elektronika (légzsák és övfeszítő rendszer) javítása
komfortelektronika vizsgálata, javítása
utastéri hűtő/fűtő rendszer javítása
Adatbusz hálózatok vizsgálata
a különböző adatbusz hálózatok jellemzői, működésük
a CAN hálózat fizikai felépítése, kialakítása
meghibásodások a buszvonalaknál
adatbusz hálózatok diagnosztikája
Korszerű járműtechnika, vezetőtámogató asszisztens rendszerek
vizsgálata
adaptív sebességszabályozás
sávváltási asszisztens
sávtartó asszisztens
sávelhagyás figyelmeztető rendszer

diagnosztikai

gumiabroncs nyomás figyelés
integrált aktív kormányzási rendszer
adaptív világító rendszerek
holttér figyelés
21.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
21.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

osztály
x

csoport
x
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x
x

x
x

21.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása

x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

2.2.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

2.3.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban

2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek
körében

x
x

x
x
x
x

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

21.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10422-16 azonosító számú
Járműdiagnosztika
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Járműdiagnosztika
gyakorlata

Járműdiagnosztika

A
10422-16
azonosító
számú
Járműdiagnosztika
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Járművizsgáló próbapadokra (teljesítmény, fék,
lengéscsillapító) gépjárművet állít, a padokat
kezeli, a mérést elvégzi, a mérési eredményeket
értékeli.

x

Kipufogázelemző műszert kezel, Ottó- és
dízelmotoron mérést, emissziódiagnosztikát
végez

x

Kommunikációs kapcsolatot létesít a jármű
elektronikusan irányított rendszereivel.

x

Adat (azonosító, állapot kód) és folyamatos vagy
eseti üzemi paraméter kiolvasást, törlést,
módosítás végez, adatot visz be,
programfrissítést hajt végre

x

Rendszerteszter programfrissítést,
programbővítést végez

x

Kapcsolatot létesít távoli szakértő hellyel,
konzultáció, programfeltöltés, illesztés,
engedélyezés végett

x

Párhuzamos és periféria vizsgálatot hajt végre
valamennyi elektronikusan irányított jármű
főegységen, diagnosztizál, a hibás elemet
beazonosítja, a javítás módját meghatározza

x

Használja az adatbázisokat, diagnosztikai és
javítási utasításokat

x

x

Menetpróba során érzékszervi és műszeres
mérési módon hibát feltár, okát megállapítja

x

Üzemanyagok (hűtőközeg, fékfolyadék, AdBlue,
kenőanyagok, elektrolit, mosófolyadékok, stb.)
jellemzőit méri, minősít

x

Villamos hálózatokon mér
Áramellátó és indítórendszereket diagnosztizál
Gyújtásvizsgálatot végez, a gyújtórendszer
elemeit vizsgálja, beállít

x

x

Benzinbefecskendező rendszert és elemeit
diagnosztizálja

x

Dízel hidegindítórendszert és elemeit
diagnosztizálja

x

Dízel adagolórendszert és elemeit diagnosztizálja
rendszerteszterrel és egyedi mérőeszközökkel
(nyomás, térfogatáram, hőmérséklet)

x

Menetdinamikai szabályzórendszereken
diagnosztikai vizsgálatot végez (ABS, ASR,
ESP)

x

Közlekedésbiztonsági aktív és passzív
rendszereken diagnosztikai vizsgálatot végez,
működőképességüket ellenőrzi

x

Vezetőtámogató asszisztens rendszereken
diagnosztikai vizsgálatot végez.

x

Futómű kerékállás, kormányzás és
tengelyhelyzeteket mérőműszerrel feltár,
beállításra javaslatot tesz

x

Futómű és rugózás (légrugózás) szerkezeti
elemei műszaki állapotát vizsgálja.

x

Kormányberendezést (félaktív, aktív)
diagnosztizál, műszaki állapotát vizsgálja.

x

A gépjármű utastéri hűtő/fűtő rendszerét
diagnosztizálja

x

Tömítettség, nyomás, nyomásvesztés és
nyomásfelépülési méréseket végez gáz és
folyadék munkaközegű elemeken és
rendszereken

x

Fényvető egység beállítását, programozott
működését ellenőrzi

x

Szabályozott erőátviteli rendszereken és elemein
működés és állapotellenőrző vizsgálatot végez

x

Elektronikusan vezérelt légfékrendszereken
diagnosztikai vizsgálatot végez, beállításokat
ellenőriz

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az elektronikusan irányított rendszerek
architektúráját, hálózati kapcsolatai
A diagnosztikai protokollok főbb jellemzői
Az információs kapcsolatfelvétel eljárásai
Az elektronikusan irányított rendszerek 4
információelvétel szintjének jellemzői

x

x

x
x

x

x

x

A rendszerteszterekkel elérhető, ECU-ból
kinyerhető információ-csoportok fajtáit, azok
tartalma, tételeinek értelmezése, diagnosztikai
állítások logikai képzése OBD információk

x

x

Az elektronikus rendszerek vezetett hibakeresési
eljárásai, lépései

x

x

A járművizsgáló próbapadok (teljesítmény, fék
és lengéscsillapító) szerkezete, működése és
használata

x

x

A gázelemző műszerek felépítése, mérési elve és
használata

x

x

Az univerzális villamos mérőműszerek, az
oszcilloszkóp és azok használata

x

x

Az elektromos energiatárolók műszaki jellemzői,
töltési és kisütési jellemzői

x

x

A párhuzamos és periféria diagnosztika
vizsgálati módszerei

x

x

A nyomás, erő, áramlás, hőmérséklet mérés
mérési elvei, jeladói, műszerei és a mérési
eljárások

x

x

Tribodiagnosztikai vizsgálatok,
folyadékjellemzők mérése

x

x

A futóműmérés elve, a műszerek főbb típusai, a
mérési elvek, a mérési technológiák

x

x

A légfékhálózat működésellenőrzés és
diagnosztikai célú nyomásmérés alapú vizsgálati
technológiája

x

x

x

x

x

x

x

x

A fogyasztásmérés módszerei és eszközei
A világítórendszerek ellenőrzésének készülékei
és mérési módszerei
A zajmérés műszerei és mérési módszerei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Mérőműszerek, berendezések kezelése
Mérőrendszerek összeállítása, beüzemelése
Villamos és nem villamos mennyiségek, fizikai
folyamatok megjelenítése oszcilloszkóppal
Tesztelés célú gépjárművezetés
A tüneteket kiváltó okok módszeres feltárása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Meggyőzőkészség
Visszacsatolási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
Logikus gondolkodás
Hibakeresés (diagnosztizálás)

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

22. Járműdiagnosztika tantárgy

93 óra/93 óra*

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

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A járműdiagnosztika tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába
jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen diagnosztizálási és
javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő
feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket,
szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket,
szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját, elektromos és
elektronikus egységeinek működését, elektronikus irányítórendszereinek felépítését,
működését, diagnosztizálási lehetőségeit, kódolását, programozását.
Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső
igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a
problémamegoldó készséget.
Cél, hogy a tanuló legyen képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok
és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását
megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek.
Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges.
Különösen a diagnosztikai mérések kapcsán szükséges a műszaki újdonságok
felismerésére és megértésére törekedni, ehhez magyar és idegen nyelvű műszaki
leírásokat, rajzokat kell értelmeznie a tanulónak.
Az autó mechanikus és villamos rendszerében megjelentek olyan részegységek, melyek
korábban teljesen ismeretlenek voltak. Egyre nagyobb számú villamos motort, villamosan
működtetett szelepet, különféle jeladókat, jel-feldolgozó és tároló egységeket, ezeket
összekötő sajátos vezetékhálózatot találunk az autókban. Ezek diagnosztikai célú
vizsgálata nélkülözhetetlen a sikeres javításhoz.
A diagnosztika az autó teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a szerkezet- és a
működésismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel nyert információk értékelése,
az okok feltárása a vizsgálatot végző széles szakmai tudását igényli, amelybe többek
között beletartozik a méréstechnika, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai
ismeret, az idegen nyelv ismerete és a logikus gondolkodás is.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A szakma eredményes gyakorlásához, illetve a szakma elsajátításához kívánatos a
matematika, fizika, műszaki ábrázolás és számítástechnika ismereteinek teljesítményképes
tudása. Jó kommunikációs képesség kialakításához a magyar nyelv és irodalom tantárgy
ismeretanyagának magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Fontos továbbá legalább egy
idegen nyelv olvasás és beszédszintű elsajátítása.
A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak
gépjármű-szerkezettan
gépjármű-villamosságtan
gépjárművizsgálat és –javítás
járműdiagnosztika gyakorlat
elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat
komplex módon alkalmazásra kerülnek.
A 10417-16-os modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés és
szerelési gyakorlatok témakör, a Mérési gyakorlatok tantárgyból a villamos
méréstechnikai alapismeretek és egyenáramú villamos alapmérések témakörök kerülnek
felhasználásra.

22.3.
Témakörök
22.3.1.
Motordiagnosztika
36 óra/36óra
A diagnosztika alapfogalmai
a műszaki diagnosztika
a gépjármű-diagnosztika
Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok
hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása
kompresszió-végnyomás mérés
nyomásveszteség-mérése
kartergázmennyiség-mérés
hengerteljesítmény-különbség mérés
üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés
üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés ΔHC méréssel
terheléses hengerteljesítmény-különbség mérés
elektronikus relatív kompressziómérés
A levegőellátó és a kipufogórendszer vizsgálata
a levegőellátó rendszer
a kipufogórendszer vizsgálata
a turbófeltöltő ellenőrzése
OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika
kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet
a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete
az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete
kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete
szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
az ODB csatlakozó
kommunikáció
rendszerteszter
a rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai
hibakódok
FreezeFrame
hibatárolás
hibakódok törlése
hibajelzőlámpa-aktiválás
Readiness-kódok (vizsgálati készenlét)
Az Otto-motorok gázelemzése
a gázelemzés elvi alapjai
a vizsgált emissziós komponensek
a mérőműszerek felépítése és működése
mért jellemzők
hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat
a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt
gépkocsik felülvizsgálata
gázemisszió-diagnosztika
CO-korrigált mérés
ΔHC-mérés

Dízeldiagnosztika
a dízeldiagnosztika meghatározása, sajátosságai
nem fedélzeti dízeldiagnosztika
fordulatszámmérés
az adagolás időzítésének mérése
nyomáshullám elemzés
A közös nyomásterű ( CR ) befecskendező rendszerek vizsgálata
az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata
a nagynyomású rendszer vizsgálata
a rendszernyomás ellenőrzése
a befecskendező szelepek ellenőrzése
a nagynyomású szivattyú és szelepeinek ellenőrzése
Commonrail porlasztó hidraulika-diagnosztika
a visszafolyó mennyiség ellenőrzése
porlasztóhiba és a szennyezés
vizsgálatok próbapadon
A szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer vizsgálata
Fedélzeti (EDC) diagnosztika
A dízelmotorok füstölésmérése
a füstölésmérés elvi alapjai
a füstölés mérőszámai
a füstölésmérő műszerek felépítése
mintavevő szonda
elektromos időállandó
programozott mérés
a vizsgálathoz szükséges járműadatok
elektronikus tanúsítvány
a füstölésmérés technológiája
szemrevételezéses ellenőrzés
a mérés előkészítése
a környezetvédelmi állapot ellenőrzése
Tüzelőanyag-fogyasztás mérés
az elfogyasztott tüzelőanyag-mennyiség mérése
fogyasztásmérés karkurátoros motorokon
fogyasztásmérés benzinbefecskendező rendszerrel felszerelt motorokon
fogyasztásmérés forgóelosztós adagolóval felszerelt dízelmotorokon
fogyasztásmérés az alábbi keverékképző rendszerekkel ellátott motorokon: KJetronic, központi befecskendezés, soros adagolóval felszerelt dízelmotor
a megtett út, illetve a sebesség mérése
országúti járműfogyasztás-mérés
próbapadi járműfogyasztás-mérés
görgős teljesítménymérő próbapadok
felépítése, működési elve
mérés, kiértékelés
22.3.2.
Futómű- és fékdiagnosztika
Futómű-diagnosztika
a futóműbemérés vonatkozási rendszere
a kerékbeállítási paraméterek
a tengelyhelyzet hibák

22 óra/22óra

futóműellenőrző műszerek
méréstechnikai alapelvek
a korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése
a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése
futóművek bemérése
előkészítő munkák a futóműbemérés előtt
keréktárcsaütés-kompenzáció
futóműmérés
különleges mérési eljárások
különleges mérőműszerek
Lengéscsillapító-diagnosztika
lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével
lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével
a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA)
a mérés eredményét befolyásoló tényezők
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat
Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata
a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása
a minősítés elméleti alapjai
a görgős fékerőmérő próbapad
görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés
a kerékfékszerkezet működésének hatásossága
a kerékfékerő-eltérés
a kerékfékszerkezet erőingadozása
a fékvizsgálat végrehajtása
hasznos tudnivalók
a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája
a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő
berendezés
az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája
a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes
személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkalmazandó,
a légfékberendezés működőképességének megállapítására irányuló vizsgálat
technológiája
Kerékkiegyensúlyozás
a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei
statikus kiegyensúlyozatlanság
kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság
nyomaték- kiegyensúlyozatlanság
dinamikus kiegyensúlyozatlanság
a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok
kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata
stabil kiegyensúlyozó berendezések
mobil kiegyensúlyozó berendezések
kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások
„Matching-eljárás”
kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás
radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró
mérése

a keréksúlyok
A hidraulikus rendszerek diagnosztikája
zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése
nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése
Szervokormány-diagnosztika
A gépjárművek időszakos hatósági vizsgálata
a forgalomba helyezés és forgalomban tartás dokumentumai
időszakos hatósági vizsgálat
22.3.3.
Villamos berendezések diagnosztikája
35 óra/35 óra
Az áramellátó és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata
az akkumulátor indítóképességének vizsgálata
az indítórendszer komplex diagnosztikai vizsgálata
a generátor vizsgálata
a szabályozott feszültség mérése
Gyújtásvizsgálat
a gyújtásienergia-változás ellenőrző vizsgálata
a gyújtásidőzítés ellenőrzése
a gyújtórendszerben a villamosenergia-változás folyamatának diagnosztikai
ellenőrzése
az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési technológiája
mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás
primeráram-vezérelt, elektromos gyújtás
az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása
a gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csatakoztatása a
hagyományos gyújtórendszerhez
csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez
Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata
soros diagnosztika
ellenőrzési feladatcsoportok
a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó
vezetőtájékoztatás
a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata
párhuzamos diagnosztika
beavatkozó teszt
periféria diagnosztika
Fényvető-diagnosztika
a fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete
a diagnosztikai ellenőrzés technológiája
a mérőhely és a gépkocsi előkészítése
a kamera tájolása a gépkocsihoz
az ellenőrzés műveletei
22.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
22.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

osztály
x

csoport
x
x
x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x
x

x
x

22.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

1.6.

Információk önálló
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítés tárgyról

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x
x
x

x
x

x
x

22.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
23. A járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy

124 óra/124 óra*

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

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az
önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat oktatása során fel kell
eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is.
Szakmai gyakorlati tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges
belső igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a
problémamegoldó készséget.
A járműdiagnosztika tevékenység olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely
tartalmazza a közúti gépjárművek, ezen belül a gépkocsiknak valamennyi gépészeti,
villamos és elektronikus egységére kiterjedő diagnosztikai, műszaki állapotvizsgálati,
hibafeltárási és felújítási műveleteit, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli
feladatokat.
Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges. A
műszaki újdonságok felismerésére és megértésére kell törekedni, ehhez magyar és idegen
nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell értelmezni.
A diagnosztika az autó teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a szerkezet- és a
működésismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel nyert információk értékelése,
az okok feltárása a vizsgálatot végző széles szakmai tudását igényli, amelybe többek
között beletartozik a méréstechnika, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai
ismeret, az idegen nyelv ismerete és a logikus gondolkodás is.
Fontos elsajátíttatni a korszerű diagnosztikai berendezések szakszerű használatát. Fel kell
hívni a figyelmet a balesetmentes munkavégzésre, a vonatkozó tűzvédelmi és
munkavédelmi előírások maradéktalan betartására.
23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak

gépjármű-szerkezettan
gépjármű-villamosságtan
gépjárművizsgálat és –javítás
járműdiagnosztika
elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat
komplex módon alkalmazásra kerülnek.
A 10417-16-os modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés és
szerelési gyakorlatok témakör, a Mérési gyakorlatok tantárgyból a villamos
méréstechnikai alapismeretek és egyenáramú villamos alapmérések témakörök kerülnek
felhasználásra.
23.3.
Témakörök
23.3.1.
Motordiagnosztika
48 óra/48óra
Diagnosztikai alapfogalmak
Motor mechanikai állapotvizsgálatok
hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása
mélydiagnosztikai eljárások
szelektív eljárások
összetetten értékelő eljárások
sűrítési végnyomás mérése
nyomásveszteség mérése
szívócső depresszió mérése
kartergáz mennyiség mérése
hengerteljesítmény különbség mérés
üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés
üresjárati hengerteljesítmény-különbség ΔHC méréssel
terheléses hengerteljesítmény-különbség mérés
elektromos relatív kompressziómérés
Turbófeltöltő ellenőrzése, töltőnyomás mérése
OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika
kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet
állandóan és időszakosan felügyelt rendszerek
a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete
az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete
kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete
szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete
az ODB csatlakozó és elhelyezése
kommunikáció
rendszerteszter
hibakódok
FreezeFrame
hibatárolás
hibakódok törlése
MIL-lámpa üzemmódok
Readiness-kódok (vizsgálati készenlét)
Az Otto-motorok gázelemzése
mért jellemzők és mértékegységeik
gázemisszió diagnosztika
mérőműszerek felépítése, működése, kalibrálása

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat
a hagyományos keverékképzésű Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata
egyéb katalizátoros Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt
gépkocsik felülvizsgálata
minősítés
A dízelmotorok füstölésmérése
a füstölésmérés elvi alapjai
a füstölésmérő műszerek felépítése
A és B móduszú mérések jellemzői
szabadgyorsításos mérés
dízel OBD
Dízeldiagnosztika
nem fedélzeti dízeldiagnosztika
fordulatszám mérés lehetőségei
elsőbefecskendezési szög mérése (statikus, dinamikus)
szállításkezdet mérése
nyomáshullám diagnosztika
elektronikus irányítású dízelbefecskendező rendszerek vizsgálata
szivattyú-fúvóka egység (PDE) vizsgálata
közös nyomásterű (CR) befecskendező vizsgálata
az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata
a nagynyomású rendszer vizsgálata
a rendszernyomás mérése
a befecskendező szelepek (injektorok) vizsgálata
a nagynyomású szivattyú vizsgálata motoron és próbapadon
nagynyomású szivattyú nyomás- és mennyiségszabályozó szelepeinek
vizsgálata
nagynyomású szivattyú szét- és összeszerelése, hibafelvételezése
befecskendező szelepek (CRI) szét- és összeszerelése, hibafelvételezése
fedélzeti EDC diagnosztika
egyéb EDC rendszerek vizsgálata
jeladók, érzékelők, beavatkozók vizsgálata
Tüzelőanyag-fogyasztás mérés
országúti fogyasztás mérés
próbapadi fogyasztás mérés
23.3.2.
Futómű és fékdiagnosztika
Futómű-diagnosztika
a futóműbemérés vonatkozási rendszere
a kerékbeállítási paraméterek
a tengelyhelyzet hibák
futóműellenőrző műszerek
méréstechnikai alapelvek
a korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése
a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése
futóművek bemérése
előkészítő munkák a futóműbemérés előtt
keréktárcsaütés-kompenzáció

28 óra/28óra

futóműmérés
különleges mérési eljárások
különleges mérőműszerek
Lengéscsillapító-diagnosztika
lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével
lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével
a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA)
a mérés eredményét befolyásoló tényezők
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat
Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata
a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása
a minősítés elméleti alapjai
a görgős fékerőmérő próbapad
görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés
a kerékfékszerkezet működésének hatásossága
a kerékfékerő-eltérés
a kerékfékszerkezet erőingadozása
a fékvizsgálat végrehajtása
hasznos tudnivalók
a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája
a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő
berendezés
az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája
a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes
személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkalmazandó,
a légfékberendezés működőképességének megállapítására irányuló vizsgálat
technológiája
Kerékkiegyensúlyozás
a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei
statikus kiegyensúlyozatlanság
kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság
nyomaték- kiegyensúlyozatlanság
dinamikus kiegyensúlyozatlanság
a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok
kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata
stabil kiegyensúlyozó berendezések
mobil kiegyensúlyozó berendezések
kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások
„Matching-eljárás”
kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás
radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró
mérése
a keréksúlyok
A hidraulikus rendszerek diagnosztikája
zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése
nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése
Szervokormány-diagnosztika
a gépjárművek időszakos hatósági vizsgálata
a forgalomba helyezés és forgalomban tartás dokumentumai

időszakos hatósági vizsgálat
23.3.3.
Villamos berendezések diagnosztikája
48 óra/48 óra
Az áramellátó és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata
az akkumulátor indítóképességének vizsgálata
az indítórendszer komplex diagnosztikai vizsgálata
a generátor vizsgálata
a szabályozott feszültség mérése
Gyújtásvizsgálat
a gyújtásienergia-változás ellenőrző vizsgálata
a gyújtásidőzítés ellenőrzése
a gyújtórendszerben a villamosenergia-változás folyamatának diagnosztikai
ellenőrzése
az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési technológiája
mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás
primeráram-vezérelt, elektromos gyújtás
az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása
a gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csatakoztatása a
hagyományos gyújtórendszerhez
csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez
Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata
soros diagnosztika
ellenőrzési feladatcsoportok
a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó
vezetőtájékoztatás
a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata
párhuzamos diagnosztika
beavatkozó teszt
periféria diagnosztika
Fényvető-diagnosztika
a fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete
a diagnosztikai ellenőrzés technológiája
a mérőhely és a gépkocsi előkészítése
a kamera tájolása a gépkocsihoz
az ellenőrzés műveletei
Zajszintmérés
mérőberendezések használata, elvi működésük
zajmérés tipusai
közeltérizajszintmérésre vonatkozó előírások
23.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.

magyarázat

2.

elbeszélés

3.

kiselőadás

4.

megbeszélés

x

x

5.

vita

x

x

6.

szemléltetés

7.

projekt

8.

kooperatív tanulás

9.

szimuláció

x

x

10.

szerepjáték

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

23.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok)

egyéni
1.
1.1.

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

csoport- osztálybontás
keret

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.3.

Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása

x

1.4.

Információk önálló
rendszerezése

1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

Információk feladattal
vezetett rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel

x
x

x
x

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz kiegészítés
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk
körében
Esetleírás készítése

x
x

x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák
körében
Feladattal vezetett
kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés
körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján

7.2.

Feladattal vezetett
szerkezetelemzés

7.3.

Üzemelési hibák szimulálása
és megfigyelése

7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek
körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

23.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

Összefüggő szakmai gyakorlat
I. Ötévfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok
10417-16
Közlekedéstechnikai gyakorlatok

Tantárgyak/Témakörök
Karbantartási gyakorlatok
Mérés és előrajzolás
Megmunkálás I.
Kötések
Megmunkálás II.
Anyagvizsgálatok

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése*
10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
*Ötévfolyamos oktatás esetén a 10. évfolyamot követően
Karbantartási gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Mérés és előrajzolás
Mérés és ellenőrzés
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
Előrajzolás síkban
Térbeli előrajzolás
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
Egyengetés
Hajlítás
Vágás, harapás, faragás, vésés
Nyírás
Lyukasztás
Fűrészelés
Reszelés
Fúrás és süllyesztés
Kézi menetvágás
Kötések
Szegecselés
Csavarozás
Csapszegek és csapszegkötések

Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
Fémragasztás
Keményforrasztás
Gázhegesztés
Ívhegesztés
A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése*
10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
*Ötévfolyamos oktatás esetén a 11. évfolyamot követően
Karbantartási gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Mérés és előrajzolás
Mérés és ellenőrzés
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
Előrajzolás síkban
Térbeli előrajzolás
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
Egyengetés
Hajlítás
Vágás, harapás, faragás, vésés
Nyírás
Lyukasztás
Fűrészelés
Reszelés
Fúrás és süllyesztés
Kézi menetvágás
Kötések
Szegecselés
Csavarozás
Csapszegek és csapszegkötések
Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
Fémragasztás
Keményforrasztás
Gázhegesztés
Ívhegesztés
Megmunkálás II.
Hántolás

Kovácsolás és hőkezelés
Szerszámélezés, köszörülés
Dörzsölés (dörzsárazás)
Esztergálás
Marás
Gyalulás
Anyagvizsgálatok
Szerkezeti anyagok csoportosítása
Technológiai próbák
Szakítóvizsgálat
Keménységmérés
Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek

II. Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1/13. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
Szakmai követelménymodulok

10417-16
Közlekedéstechnikai gyakorlatok

Tantárgyak/Témakörök
Karbantartási gyakorlatok
Mérés és előrajzolás
Megmunkálás I.
Kötések
Megmunkálás II.
Anyagvizsgálatok
Szerelés
Mérési gyakorlatok
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Egyenáramú villamos alapmérések
Váltakozóáramú villamos alapmérések I.
Váltakozóáramú villamos alapmérések II.

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése
10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
Karbantartási gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Mérés és előrajzolás
Mérés és ellenőrzés
Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök
Előrajzolás síkban
Térbeli előrajzolás
Megmunkálás I.
A kalapács használata, a nyújtás
Egyengetés
Hajlítás
Vágás, harapás, faragás, vésés
Nyírás
Lyukasztás
Fűrészelés
Reszelés
Fúrás és süllyesztés
Kézi menetvágás
Kötések
Szegecselés
Csavarozás
Csapszegek és csapszegkötések

Kúpos kötés
Zsugorkötés
Ék és ékkötés
Retesz és reteszkötés
Lágyforrasztás
Fémragasztás
Keményforrasztás
Gázhegesztés
Ívhegesztés
Megmunkálás II.
Hántolás
Kovácsolás és hőkezelés
Szerszámélezés, köszörülés
Dörzsölés (dörzsárazás)
Esztergálás
Marás
Gyalulás
Anyagvizsgálatok
Szerkezeti anyagok csoportosítása
Technológiai próbák
Szakítóvizsgálat
Keménységmérés
Roncsolás mentes anyagvizsgálati módszerek
Szerelés
Kötőelemek szerelése
Csapágyak szerelése
Fogaskerekek szerelése
Csőkötések szerelése
Dugattyús motor szerelése
Forgattyús hajtómű szerelése
Lánc- és szíjhajtás szerelése
Tengelykapcsolók szerelése
Hajtóművek szerelése
Futóművek szerelése
Fékek szerelése
Kormányzási rendszerek szerelése
Mérési gyakorlatok tantárgy
Témakörök
Villamosméréstechnikaialapismeretek
műszer és méréstechnikai alapfogalmak
mérési hibák
mérőműszerek metrológiai jellemzői
méréshatár, méréshatár kibővítése
a nemzetközi mértékegységrendszer alapjai
a laboratóriumi mérések fontosabb szabályai
érintésvédelem
Egyenáramú villamos alapmérések
ellenállás mérése

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata
energiaforrások vizsgálata, mérése
Váltakozóáramú villamos alapmérések I.
Mérések egyfázisú váltakozóáramú hálózatban
Váltakozóáramú villamos alapmérések II.
Mérésekháromfázisúváltakozóáramú hálózatokban

2.51.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
I. EGÉSZSÉGÜGY
ágazathoz tartozó
54 723 02
GYAKORLÓ ÁPOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 723 02 számú, Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02
Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
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 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

Egészségügyi alapismeretek

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár
egészségügyi előképzettséggel, jogász (szakmai
jogi és etikai ismeretek), egészségügyi menedzser
(egészségügyi ellátórendszer) , ápoló BSc

Szakmai kommunikáció

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, latin szakos nyelvtanár
(orvosi latin)

Ápolástan-gondozástan

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, ápolóBSc

Ápoástan-gondozástan gyakorlat

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (BSc),
egészségügyi gyakorlatvezető, csecsemő és
kisgyermekgondozó (egészséges csecsemő és
gyermek gondozása), rendelőintézeti vezető
asszisztens (ápolási-gondozási feladatok
felnőttkorban), szociális munkás (gondozási
feladatok felnőttkorban)

Klinikumi alapozó ismeretek

általános orvos, szakorvos, egészségügyi
szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi
okleveles ápoló, közegészségügyi-járványügyi
felügyelő (mikrobiológia-járványtan),
közegészségügyi járványügyi ellenőr
(mikrobiológia-járványtan), mentőtiszt
(elsősegélynyújtás-első ellátás), ápoló BSc

Klinikumi szakismeretek

általános orvos, szakorvos, egészségügyi
szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi
okleveles ápoló, ápolóBSc

Diagnosztikai és terápiás
alapismeretek

egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár,
egyetemi okleveles ápoló, ápolóBSc

Klinikumi gyakorlat

Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi
szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár

Egészségügyi asszisztensi feladatok

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár,
egészségtan tanár egészségügyi előképzettséggel,
pszichológus vagy pszichológus tanár (személyiség
fejlesztés önismeret)

Egészségügyi asszisztálás gyakorlata

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi
gyakorlatvezető, ápoló (Bsc, Msc)

egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár,
egyetemi okleveles ápoló, gyógyszerész
egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár,
Diagnosztikus-terápiás beavatkozások
egyetemi okleveles ápoló
Diagnosztikus-terápiás szakismeretek

Klinikai gyakorlat

Egészségnevelés, egészségfejlesztés
Egészségnevelés, egészségfejlesztés
gyakorlat

Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi
szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár
egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló,
egészségfejlesztő/egészségtan tanár, ápoló BSc
Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi
szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
140 óra
360 óra/év
140 óra
310 óra/év
961 óra/év
2739 óra

Amennyibena kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11.
évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
160 óra
961 óra/év
2237 óra

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

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

10.

heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

heti
óraszám

11.

ögy

heti
óraszám

ögy

12.

5/13.

heti
óraszám

heti
óraszám
e

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

11

0

11

1

3,5

6,5

5

5

140
Összesen

11

gy

10,5 20,5

1/13.
heti
óraszám
e

gy

22

9

140

12

2/14.

ögy

heti
óraszám
e

gy

10,5 20,5
160

10

10

31,0

31,0

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

11500-12 Munkahelyi egészség Munkahelyi egészség és
és biztonság
biztonság
Egészségügyi
11110-16 Egészségügyi
alapismeretek
alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan-gondozástan
11221-16 Alapápolás
Ápolástan-gondozástan
gyakorlat
Klinikumi alapozó
ismeretek
Klinikumi szakismeretek
11222-16 Klinikumi ismeretek
Diagnosztikai és terápiás
alapismeretek
Klinikumi gyakorlat

0,5

0,5
3

1,5
1,5

1,5

4,5

0,5
2,5

2
5

1

4,5

4,5
1

3

3,5

2

2
4,5

3

9
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11151-16 Diagnosztikus és
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11152-16 Egészségnevelő és
fejlesztő tevékenység

Egészségügyi asszisztensi
feladatok
Egészségügyi asszisztálás
gyakorlata
Diagnosztikus és terápiás
szakismeretek
Diagnosztikus és terápiás
beavatkozások
Klinikai gyakorlat
Egészségnevelésegészségfejlesztés

3

3

1
1

1
2

2
3,5

3,5

2

2
17,5

2,5

Egészségnevelésegészségfejlesztés
gyakorlat

17,5
2,5

3

3

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat

11500-12
Munkahelyi
egészség és
biztonság

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

11499-12
Foglalkoztatás II.

A fő
szakképesítésre
vonatkozó:

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

288
0
288

Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Munkahelyi egészség
és biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek
Munkahelyek

288
0
288

140

e

gy

ögy

90

162
252

140

e

gy

124
93
217

e

gy

325,5 635,5
961
1045

453

1045

1/13.

gy

ögy

792 324
1116

160

e

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

gy

325,5 635,5
961

1117,5 óra (50%)

2006

öt évfolyamos képzés egészében: 890,5 óra (51,2%)
0

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

ögy

5/13.

A szakképzés összes óraszáma

gy

e

12.

öt évfolyamos képzés egészében: 1115,5 óra (48,8%)

Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerezés 1

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2077

959,5 óra (50%)
0

0

0

0

0

0

15,5

0

15,5

0

0

15,5

0

15,5

0

4

4

0

0

4

0

4

0

4

4

0

0

4

0

4

0
0
0

4
3,5
62

4
3,5
62

0
0
0

0
0
0

4
3,5
62

0
0
0

4
3,5
62

0

0

0

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

23

23

0

0

23

0

23

0

23

23

0

0

23

0

23

18

18

0

0

0

18

18

0

18

0

0

4

4

4

4

0

0

0

4

4

4

4

4

0

0

0

4

11221-16 Alapápolás

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

kialakítása
Munkavégzés
személyi feltételei

2

2

2

2

0

0

0

2

Munkaeszközök
biztonsága

2

2

2

2

0

0

0

2

Munkakörnyezeti
hatások

2

2

2

2

0

0

0

2

Munkavédelmi jogi
ismeretek

4

4

4

4

0

0

0

4

Egészségügyi
alapismeretek

0

162

162

0

0

0

162

0

108

0

Szakmai jogi és etikai
ismeretek
Szociológiai
alapismeretek
A pszichológia alapjai
A pedagógia alapjai
Egészségügyi
ellátórendszer
Népegészségügy
Környezetegészségügy
Egészségfejlesztés
Szakmai
kommunikáció
Orvosi latin nyelv
Kommunikáció
Speciális
kommunikáció
Ápolástangondozástan
Egészséges ember
gondozása
Csecsemő és
kisgyermekgondozás
Akadályozott ember
gondozása
Ápolástudomány

54

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

18

18

18

18

18

0

0

0

18

36
18

36
18

36
18

36
18

0
0

0
0

0
0

36
18

18

18

18

18

0

0

0

18

18
18

18
18
18

18
18
18

18
18
18

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18
18
18

72

72

0

0

0

72

36
18

36
18

36
18

0
0

0
0

0
0

36
18

18

18

18

0

0

0

18

175

180

0

0

0

180

18

0

0

0

0

0

18
0

162

18

36
18

54

0

18

18
54

162

90

0

0

0

31

0

72

175

0

0

72

175

0

0

0

0

36

36

36

36

0

0

0

36

18

18

18

18

0

0

0

18

18

18

18

0

0

0

18

16

16

18

0

0

0

18

18
16

Ápoláslélektan
Ápolási
beavatkozások
Betegmegfigyelés

11222-16 Klinikumi ismeretek

Klinikumi alapozó
ismeretek
Anatómia-élettan
alapjai, a
mozgásrendszer
A keringés és a légzés
anatómiája és élettana

15

162

0

15

15

18

0

0

0

18

36

36

36

36

0

0

0

36

36

36

36

36

0

0

0

36

162

162

0

0

0

162

0

0

0

0

0

0

162

0

162

0

0

18

18

18

18

0

0

0

18

20

20

20

20

0

0

0

20

Emésztés-kiválasztásszaporodás
szervrendszere

28

28

28

28

0

0

0

28

Az idegrendszer,
endokrin rendszer,
érzékszervek
anatómiája, élettana

24

24

24

24

0

0

0

24

Mikrobiológia,
járványtan, általános
kórtan

36

36

36

36

0

0

0

36

Elsősegélynyújtás-első
ellátás

36

36

36

36

0

0

0

36

Klinikumi
szakismeretek

0

129

126

0

0

0

126

0

0

0

36

0

93

0

129

0

129

0

0

Kardiológia és
pulmonológia alapjai

19

19

19

16

0

0

0

16

Gasztroenterológia és
Nefrológia alapjai

17

17

17

13

0

0

0

13

Hematológi,
Immunológia,
Reumatológia

16

16

16

13

0

0

0

13

Neurológia és
pszichiátria alapjai

15

15

15

12

0

0

0

12

31

31

31

36

0

0

0

36

31

31

31

36

0

0

0

36

Sebészet és
traumatológia
Gyermekgyógyászat

Diagnosztikai és
terápiás
alapismeretek
Diagnosztikai
alapismeretek

0
0

0

Labor diagnosztikai
alapismeretek
Képalkotó
diagnosztika alapjai
Tarápia
Gyógyszertan alapjai,
gyógyszerelés

11635-16 Egészségügyi assziszensi feladatok

Klinikumi gyakorlat
Belgyógyászati
gyakorlat
Sebészet,
traumatológia
gyakorlat
Csecsemő és
gyermekosztályos
gyakorlat
Egészségügyi
asszisztensi feladatok

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

72

72

0

0

0

72

18

18

18

18

0

0

0

18

9

9

9

9

0

0

0

9

9

9

9

9

0

0

0

9

18

18

18

18

0

0

0

18

18

18

18

18

0

0

0

18

255

0

324

0

0

324

0

0

0

162

0

108

0

36

0

255

93

255

78

51

129

129

0

160

0

0

160

42

42

84

84

0

100

0

0

100

42

42

0

64

0

0

64

283

0

0

0

0

0

42

108

72

72

0

31

0

283

283

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
diagnosztikai
eljárásoknál

72

72

72

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
bőrgyógyászat és a
szemészet területen

18

18

18

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
fül-orr-gégészeti
területen

18

18

18

0

0

0

0

0

18

18

18

0

0

0

0

0

18

18

18

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
urológiai területen
Asszisztensi felladatok
nőgyógyászati
területen
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Asszisztensi feladatok
neurológiai és
pszichiátriai területen
Dokumentáció
vezetése a járóbetegellátásban
Prevenció
Rehabilitáció
Személyiség fejlesztés
önismeret
Egészségügyi
asszisztálás
gyakorlata
Betegirányítás
Szakrendelések
Diagnosztikai
gyakorlatok
Gondozás
Diagnosztikus és
terápiás
szakismeretek
Biofizikai és
biokémiai ismeretek
Gyógyszertan
Fizikális vizsgálatok,
betegvizsgálat
Eszközös vizsgálatok
Perioperatív ellátás
Hospice ellátás
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
Mintavétel
laboratóriumi és egyéb
vizsgálatokhoz
Ápolói feladatok
eszközös
vizsgálatoknál

16

36
36
15
36

16

16

0

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

0

36
15

36
15

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36

36

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

170
0

0

0

36

0

72

0

21
26
18

170

62

21
88

21
88

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

43

43

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

109

0

0

109

0

109

25

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

0

16

16

0

0

16

0

16

0

31

31

0

0

31

0

31

0

15

15

0

0

15

0

15

0
0
0

16
16
15

16
16
15

0
0
0

0
0
0

16
16
15

0
0
0

16
16
15

62

0

0

62

0

62

0
0

0

18
0

0

0

62

0

0

0

62

0

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

Az ápoló
gyógyszereléssel
kapcsolatos feladatai

0

15

15

0

0

15

0

15

Ápolói feladatok
terápiás
beavatkozásoknál

0

31

31

0

0

31

0

31

Klinikai gyarkorlat
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
belgyógyászati profilú
osztályon
Diagnsztikus és
terápiás
beavatkozások
sebészeti profilú
osztályon
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
mozgásszervi
sebészeti profilú
osztályon
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
szülészetnőgyógyászati
osztályon
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
neurológiai osztályon
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
pszichiátriai osztályon
Diagnsztikus és
terápiás
beavatkozások
urológiai osztályon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

543

543

0

0

0

543

543

0

0

108

108

0

0

0

108

108

0

0

80

80

0

0

0

80

80

0

0

40

40

0

0

0

40

40

0

0

40

40

0

0

0

40

40

0

0

40

40

0

0

0

40

40

0

0

40

40

0

0

0

40

40

0

0

40

40

0

0

0

40

40

11152-16 Egészségnevelő és fejlesztő tevékenység

Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
kisklinikumi osztályon
Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások
sürgősségi osztályon
Egészségnevelésegészségfejlesztés
Egészségnevelés
Mentálhigiéné
Táplálkozástandietetika
Betegoktatás
Rehabilitáció
Egészségnevelésegészségfejlesztés
gyakorlat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0

100

100

0

0

55

55

0

0

0

55

55

78

0

78

0

0

78

0

78

0

0

0
0

16
8

16
8

0
0

0
0

16
8

0
0

16
8

0

24

24

0

0

24

0

24

0
0

9
21

9
21

0
0

0
0

9
21

0
0

9
21

93

93

0

0

0

93

93

0

21

21

0

0

0

21

21

0

16

16

0

0

0

16

16

0

56

56

0

0

0

56

56

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Egészségnevelés
gyakorlat
Edukációs gyakorlat
Rehabilitációs
gyakorlat

0

0

0
0

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15,5 óra/15,5 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
3,5 óra/3,5 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

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

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. 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 memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
23 óra/23 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
23 óra/23 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

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

A
11500-16 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Munkahelyi egészség
és biztonság

A 11500-16.. azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x
x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi
és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint
érték
A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei
A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai
A munkavégzés általános személyi és
szervezési feltételei
Munkaeszközök a munkahelyeken
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken
A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Biztonsági szín- és alakjelek
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Irányítási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés

3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

x
x
x
x

18 óra/18 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nincsen előtanulmányi követelmény.
3.3. Témakörök
3.3.1.
Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége.
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti
feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és
testi épségére.
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények
hatásai,
a
munkavégzésből
eredő
megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei.
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy).
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők.
A munkavédelem fogalomrendszere, források.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
3.3.2.
Munkahelyek kialakítása
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai.
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények.
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések.

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében.
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás.
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái.
A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.
Raktározás.
Áruk fajtái, raktározás típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés.
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek.
Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei.
3.3.3.
Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi
ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
3.3.4.
Munkaeszközök biztonsága
2 óra/2 óra
Munkaeszközök halmazai.
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi.
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások.
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei.
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.

3.3.5.
Munkakörnyezeti hatások
2 óra/2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók
részvételének jelentősége
3.3.6.
Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek.
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez.
A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről.
A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.

megbeszélés

3.
4.

szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

5.

teszt

x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel

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

A
11110-16 azonosító számú
Egészségügyi alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmai
kommunikáció

Egészségügyi
alapismeretek

A 11110-16.. azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Hivatása gyakorlása során az egészségügyi
dolgozóval szemben támaszott etikai, jogi
követelményeknek megfelelő viselkedést,
magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi
méltóságot

x

Napi feladatait előítélet mentesen, az egyenlő
bánásmód szabályait betartva látja el

x

Szakmai munkája során figyelembe veszi a
különböző kultúrkörökből érkező betegek
ellátásának jellegzetességeit

x

x

Biztosítja és munkája során érvényesíti a
betegjogokat, betartja az adatkezelési,
adatvédelmi jogszabályokat

x

x

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe
veszi az életkori jellemzőket és ennek
megfelelő nevelési-oktatási módszereket
alkalmaz

x

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan,
toleránsan gyakorolja, a vele kapcsolatba
kerülő egészséges vagy beteg ember
személyiségét tiszteletben tartja

x

Felismeri a betegségből adódó szorongást,
elutasító viselkedést, önvédelmi reakciókat

x

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit,
a bántalmazott gyermek vagy felnőtt
viselkedését

x

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási
és kiejtési szabályait
Alkalmazza az orvosi latinban használatos
megnevezéseket
Adekvátan, kongruensen és hitelesen
kommunikál a munkatársakkal, a beteggel és a
hozzátartozóval
A betegellátás során tudatosan használja a
nonverbális csatornákat
Felismeri a kommunikációs folyamatban
bekövetkezett zavarokat
Megfelelően kommunikál látás-, hallás-,
beszédsérült személlyel

x

x
x
x
x
x
x

Alkalmazza a kommunikációfelvétel és -tartás
szabályait autizmus spektrumzavar esetén
Segíti akadályozott személyeket a
kommunikációjukban
Támogatja az egészséges életmód kialakítását
Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben,
alkalmazza aa prevenció - kuráció rehabilitáció alapelveit
Részt vesz a betegutak szervezésében
Demográfiai és egészségügyi statisztikai
adatokat értelmez.
Felismeri a rizikófaktorokat
Részt vesz szűrővizsgálatokban
Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az
egészséget veszélyeztető környezeti
veszélyforrásokat, kémiai, fizikai és biológiai
környezeti károsító hatásokat
Veszélyes hulladékot kezel
Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési
programok szervezésében, kivitelezésében

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Általános etika
Egészségügyi etika
Ápolásetika
Egyenlő bánásmód alapelvei
Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika
alapjai
Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok
Egészségügyi törvény és egészségügyre
vonatkozó jogszabályok
Általános lélektan
Személyiséglélektan
Szociálpszichológia
Önsegítő csoportok
Orvosi latin nyelv
Kommunikációs alapismeretek
Általános és infokommunikációs
akadálymentesítés
Kommunikációs zavarok felsimerése
Népegészségügy
Az egészségügyi ellátórendszer
Minőségügyi alapismeretek
Statisztika és demográfia
Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok
Prevenció és rehabilitáció
Egészségfejlesztés, közösségi
egészségfejlesztés
Környezetegészségügy
Környezettudatos életmód, környezeti
veszélyforrások és kockázati tényezők
Munkabiztonsági tényezők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és
írásban
Adekvát kommunikáció akadályozott
személyekkel
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelmesség
Megbízhatóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben történő gondolkodás

4. Egészségügyi alapismeretek tantárgy
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162 óra/162 óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi
szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az
egészségügyhöz
kapcsolódó
alapismeretek
elsajátítását
szolgálja,
melyek
nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy
területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Munkavédelmi alapismeretek
Ápoláslélektan
Akadályozott ember gondozása
Speciális ápolást igénylők ellátása
4.3. Témakörök
4.3.1.
Szakmai jogi és etikai ismeretek
18 óra/18 óra
A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk
A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.
Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek.
Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk.
Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért.
A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás
intézményei és azok alapvető követelményei.
Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere.
Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi
szabályozások.
Információbiztonság és adatvédelem.

Az egészségügyi dokumentáció kezelése.
Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben.
Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és
szabályozók.
Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai.
Az egészségügyi etika alapelvei.
Etikai értékek az egészségügyben.
A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése.
Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben.
Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.
Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.
Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása,
tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..
Esélyegyenlőség biztosítása.
Etikai dilemmák és bioetikai kérdések.
Az abortusz etikai kérdései.
Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.
Etikai kódex.
4.3.2.
Szociológiai alapismeretek
18 óra/18 óra
A szociológia lényege, tárgya, jelentősége.
A szociálpszichológia tárgya, témakörei.
Társadalmi rétegződés és mobilitás.
Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység.
A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei.
Családszociológia.
Szerepek és szerepkonfliktusok.
Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli
tagolódás.
A csoporttagok egymáshoz való viszonya.
A csoport egymást erősítő tényezői.
Deviáns magatartás fogalma, formái.
A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.
Esélyegyenlőség.
Foglalkoztatottság és munkanélküliség.
Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.
Szociális intézményrendszerek.
Az egészségügyi dolgozók.
Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.
Személyes attitűdök a segítő szakmákban.
4.3.3.
A pszichológia alapjai
36 óra/36 óra
Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.
A pszichológia irányzatai.
Alapvető megismerési folyamatok.
Motiváció és érzelem.
Az alvás szerepe, funkciója.
Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok.
A tanulás fogalma, fajtái.
Tanulási modellek.

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek.
Személyiség-tipológia.
A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata.
Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei.
A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés.
A tanulás és viselkedés fejlődése.
Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése.
A gyermek értelmi fejlettségének mérése.
A szorongás lényege, kialakulásának okai.
A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei.
A szorongás kezelése.
Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók.
Az agresszió megnyilvánulási formái
Bántalmazások
4.3.4.
A pedagógia alapjai
18 óra/18 óra
A neveléstudományok helye, felosztása.
Nevelési célok.
A nevelés folyamata.
Nevelési módszerek.
Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok.
A személyiség összetevői. A nevelő személyisége.
Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.
Tanulás és oktatás.
A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.
Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.
Tanulási problémák, zavarok, akadályok.
A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.
Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.
Motiválás és aktivizálás.
Ellenőrzés, értékelés, differenciálás.
Új módszerek a pedagógiában.
Andragógiai alapismeretek.
Kliens/beteg oktatása.
Az egészségnevelés célja, feladata.
Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti
formák, módszerek, eszközök
4.3.5.
Egészségügyi ellátórendszer
18 óra/18 óra
Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a
makrogazdaságban.
A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája.
A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői.
Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői.
Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése.
Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása.
Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben.
Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői.
A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben.
A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben.

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői.
Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek.
Egészségügyi ellátás az EU-ban.
A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői.
A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái.
A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói.
Minőségirányítás az egészségügyben.
Képzés, továbbképzés az egészségügyben.
Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek,
szakszervezetek).

4.3.6.
Népegészségügy
18 óra/18 óra
A népegészségtan tárgya.
A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata.
Az egészség, egészségkulturáltság.
A statisztika fogalma, tárgya.
A statisztikai adatok jellege.
A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás.
A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom).
A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése:
A strukturális demográfia.
Születés, termékenység.
Halandóság.
Természetes népmozgalom.
Család-demográfia.
Reprodukció.
Vándorlások.
Epidemiológia fogalma, tárgya.
Deszkriptív epidemiológia.
A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia
fogalma).
Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege.
A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők.
A morbiditási adatok forrásai.
Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma.
Szociológiai módszerek.
Prevenció és egészségmegőrzés.
Az egészségmegőrzés stratégiája.
Hazai egészség-megőrzési programok.
4.3.7.
Környezet-egészségügy
18 óra/18 óra
A környezet és az egészség kapcsolata.
Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás.
A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században.
A víz szerepe az ember életében.
Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek.
Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai.
A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.
A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői.

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.
Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre.
Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik.
A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés.
Vegyi anyagok a környezetünkben.
Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok.
A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása.
A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre.
A zajártalom és következményei.
A települések típusai és jellemzőik.
Urbanizációs ártalmak.
Az egészséges lakókörnyezet.
A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai.
Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben.
Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése.
Környezeti katasztrófák, haváriák.
Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén.
Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken.
Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata.
Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben.
Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken.
4.3.8.
Egészségfejlesztés
18 óra/18 óra
Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei.
Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői
Az egészség definíciója.
Az egészséget meghatározó tényezők.
Az egészséges életvitel.
A higiéne fogalma, területei.
Személyi higiéne.
Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyagpiramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete.
Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei.
Fizikai, szellemi munka energiaigénye.
A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége.
A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai.
A megfelelő öltözködés.
A prevenció szintjei.
A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok
felismerése.
Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a
tünetek megjelenése esetén.
Védőoltások
A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a
káros szenvedélyek korai felismerése.
A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel.
Önértékelés, önbecsülés.
Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink.
Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák.
Relaxáció formái, jelentősége.

Aktív, passzív pihenés formái.
Az érzelmi élet egyensúlya.
Az akaraterő.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x
x
x

x

osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.4.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x
x
x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Szakmai kommunikáció tantárgy

72 óra/72 óra*

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

5.1. A tantárgy tanításának célja
A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek,
aktív, tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális
helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket,
munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Magyar nyelvtan
Magyar irodalom
Történelem
Biológia
Anatómia-élettan
Pszichológia
Személyiség lélektan
Szociálpszichológia
5.3. Témakörök
5.3.1.
Orvosi latin nyelv
36 óra/36 óra
A latin nyelv eredete, fejlődése.
Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése.
Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai.
Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai.
Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó
latin szakkifejezések:
Mozgásrendszer latin szakkifejezései.
Keringési rendszer latin szakkifejezései.
Légzőrendszer latin szakkifejezései.
Emésztőrendszer latin szakkifejezései.
Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései.
Nemi szervek latin szakkifejezései.
Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései.
Idegrendszer latin szakkifejezései.

Érzékszervek latin szakkifejezései.
A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések.
Kórtani és klinikumi elnevezések.
Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései.
Orvosi vények szakkifejezései.
Számnevek.
Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és
minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás,
rövidítések, igék és igeragozás, képzők.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
5.3.2.
Kommunikáció
18 óra/18 óra
A kommunikáció fogalma, elemei.
Dinamikai törvényszerűségek.
Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek.
Az őszinte kommunikáció feltételei.
Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban.
Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége.
A közvetlen emberi kommunikáció formái.
Nyelvi szocializációs szintek.
A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői.
A verbális és nonverbális közlés viszonya.
A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése.
A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége.
A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség.
Egészségügyi szakmai kommunikáció:
Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs
lehetőségei.
A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai.
Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.
A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.
Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok
Kommunikáció roma páciensekkel.
Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.
Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel.
Kommunikáció a hozzátartozókkal.
Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között.
Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben.
5.3.3.
Speciális kommunikáció
18 óra/18 óra
A kommunikációs zavarok és okai.
Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel.
A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás.
Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és
fenntartásában.
Infokommunikációs akadálymentesítés.
Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén.
A nyelvi kommunikáció hiányosságai.
A szégyenlősség és gátlásosság.
Kommunikációs gátak és közléssorompók.

A kommunikációs zavarok leküzdése.
Segítő beszélgetés.
Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A szakmai kommunikáció tantárgyat csoportbontásban javasolt tanítani.
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja

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

A
11221-16 azonosító számú
Alapápolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ápolástan-gondozástan
gyakorlat

Ápolástan-gondozástan

A 11221-16. azonosító számú Alapápolás. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Közreműködik az egészség megőrzésében és
helyreállításában
Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és
gyermek szükségleteinek biztosításában
Biztosítja az egyén komfortját különböző
életszakaszokban, élethelyzetekben

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek
kielégítésében, a betegbiztonság és a
betegjogok szem előtt tartásával

x

x

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket
dokumentáljaKardinális tüneteket észlel, mér,
EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az
eredményt rögzíti és jelenti, sürgős esetben
haladéktalanul intézkedik

x

x

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a
betegmegfigyelés során észlelt tüneteket jelzi
és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet
együtteseket felismer és haladéktalanul
intézkedik

x

x

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet
teremt az aszeptikus betegellátás
figyelembevétele mellett

x

x

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást
segítő eszközöket biztonsággal alkalmaz,

x

x

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a
gyógyászati segédeszközöket, az ápolási,
kényelmi és antidecubitus eszközöket,
kötszereket

x

x

Gondozási feladatokat lát el a fejlődési
életszakaszoknak és a különböző
élethelyzeteknek megfelelően
Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel,
átadás és elbocsátás ápolói feladataiban
Ápolási modelleknek megfelelően végzi
munkáját
Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében,
kivitelezésében és dokumentálásában
Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol,
rehabilitációs programjaiban részt vesz

Előkészít különböző vizsgálatokhoz
beavatkozásokhoz, kompetenciájának
megfelelően felkészíti a beteget, illetve
segédkezik a beavatkozások kivitelezésében

x

x

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér,
váladékfelfogó eszközöket szakszerűen
használ, kezel, fertőtlenít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló
betegek alapápolási feladatait ellátja, halott
körüli teendőket ellát

x

x

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai
korlátozás kivitelezésében, majd a fokozott
betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott
beteg szükségleteinek kielégítésében

x

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a
gyógyító team tagjaival együttműködik

x

x

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva
segítő, támogató kapcsolatot tart a beteggel,
hozzátartozókkal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás

x

x

Megváltozott szükségletek felmérése,
kielégítése

x

x

Fizikális lázcsillapítást végez, hidegmeleghatást alkalmaz
Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát
megállapítja, részt vesz az ellátásában
Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt
vesz az ellátásában, izolálásában
Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai
adottságainak megfelelően ápol

Munkája során figyelembe veszi a betegség
személyiségre gyakorolt hatását
Betartja a betegbiztonságra vonatkozó
szabályokat
Munkavégzése során alkalmazza az
ápoláslélektan alapelveit és speciális
vonatkozásait
Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat
SZAKMAI ISMERETEK
Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana
Egészséges ember gondozása
Prevenció
Egészséges életmód, életvitel
Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás
Idős ember gondozása
Akadályozott emberek gondozása, ápolása
Esélyegyenlőség
Ápolási elméletek
Ápolásetika
Ápoláslélektan
Team-munka szerepe, jelentősége
Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás

x
x
x
x

Ápolási beavatkozások
Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és
beavatkozásoknál
Betegmegfigyelés és riasztás
Kardinális tünetek mérése, észlelése,
regisztrálása
Aszeptikus betegellátás, higiéné és
nosocomialissurveillance
Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok
kezelése
Betegbiztonság
Egészségügyi dokumentáció vezetése és
adatvédelem
Ápolási dokumentáció vezetése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és
írásban
Alapápolási és gondozási tevékenységek
ellátása
Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú
vizsgálatok, beavatkozások végrehajtása
Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás
eszközeinek adekvát és biztonságos
alkalmazása
Eszközök előkészítése, tisztán tartása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Türelmesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

6. Ápolástan-gondozástan tantárgy

175 óra/180 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a
tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az
egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin

6.3. Témakörök
6.3.1.
Egészséges ember gondozása
36 óra/36 óra
Az ember és környezete
Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény
Az egészség fogalma
Az egészséges életmód, életvitel összetevői
A prevenció fogalma, szintjei
A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői
A gondozás és nevelés egysége
Családtervezés
Terhesség, a terhes nő életmódja
Terhesgondozás
A szülés és a gyermekágy
Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása
Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
Az anyatejes táplálás fontossága
Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok
A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok
Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és
fejlődésére.
Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló
tünetegyüttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések.
Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz.
Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend
kialakítása
Az iskolaérettség
A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok
A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások
Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás
A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.
Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek,
veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása,
nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a
munka).
Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében.
Veszélyeztető tényezők.

6.3.2.
Csecsemő és kisgyermekgondozás
Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban
A csecsemő tartása, fogása, emelése
Testtömeg, testhossz és testarányok mérése
A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok
Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez
Pelenkaváltás módjai
Táplálási módok és eszközök
A szobatisztaság kialakításának segítése
A mozgás- és játékfejlődés biztosítása
A témakört csoportbontásban kell tanítani.

18 óra/18 óra

6.3.3.
Akadályozott ember gondozása
18 óra/18 óra
Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja.
Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai.
A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága.
A fogyatékossági formák definíciója.
Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei,
a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal
élő gyermekek és felnőttek esetében.
Az akadályok fajtái.
Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere.
Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői.
Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban.
Fizikai akadálymentesítés.
Infó-kommunikációs akadálymentesítés.
Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése,
antidiszkrimináció a gyakorlatban).
Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása.
6.3.4.
Ápolástudomány
16 óra/18 óra
Az ápolás története.
A betegápolás fejlődése Magyarországon.
A szükségletek hierarchiája.
Az ápolási folyamat.
Az ápolási dokumentáció részei.
Ápolási modellek.
Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői.
Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje.
Az életműködéseken alapuló ápolási modell.
Az önellátáson alapuló ápolási modell.
A fejlődésen alapuló modell.
A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell.
Az adaptáción alapuló ápolási modell.
A rendszerelméleten alapuló ápolási modell.
Ápolási modellek a gyakorlatban.
Az ápolás meghatározása.
Az ápolás funkciói.
Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók.
A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása.
Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi
higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség).
Ápolási dokumentáció vezetése.
A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi
eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete.
Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban.
Ápolástudományi folyóiratok.
6.3.5.
Ápoláslélektan
A betegség hatása a személyiségre.
A betegséggel kapcsolatos attitűdök.

15 óra/18 óra

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése.
Szororigén pszichés ártalmak.
Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal,
beavatkozásokkal kapcsolatban.
Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással
kapcsolatban, a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek
esetén, valamint a haldoklás folyamatában.
6.3.6.
Ápolási beavatkozások
36 óra/36 óra
Asepsis-antisepsis fogalma.
A fertőtlenítés alapfogalmai.
Fertőtlenítő eljárások.
Fertőtlenítő szerek.
A sterilizálás alapjai.
A sterilizálás munkafázisai.
Sterilizáló eljárások.
Steril anyagok tárolása, kezelése.
Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi
intézményekben.
Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata.
Veszélyes hulladékok kezelése.
Fertőző beteg elkülönítése, ápolása.
A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.
A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon.
A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei.
A beteg ágya, ágyazási formák.
A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.
Fekvés és fektetési módok.
A beteg mobilizálása.
Rugalmas pólya felhelyezése.
Kényelmi eszközök és használatuk.
Gyógyászati segédeszközök használata.
A beteg etetése, itatása.
A beteg testének tisztántartása.
Élősködők okozta fertőzések ellátása.
Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű
használata, fertőtlenítése.
Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.
A széklet- vizeletürítés biztosítása.
Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.
Beöntés.
Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.
Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.
A légzés segítése.
Biztonságos környezet megteremtése.
A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a
fizikai korlátozás alatt.
Idős beteg ápolása.
Decubitus.
Norton és Braden skála használata.

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.
Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.
A halott körüli teendők.
A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
6.3.7.
Betegmegfigyelés
36 óra/36 óra
A betegmegfigyelés általános szempontjai.
A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése.
Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése.
Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok).
A tudatállapot megfigyelése.
A beteg alvásának megfigyelése.
A bőr, hajas fejbőr megfigyelése.
A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése.
A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).
Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése.
Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék,
menstruációs váladék).
Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése.
A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése
Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése.
A megfigyelés eredményeinek dokumentálása.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem).
Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem).
Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem).
Egyéb témakörök: tanterem.

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A csecsemő és kisgyermekgondozás, az ápolási
betegmegfigyelés témakör csoportbontást igényel.

beavatkozások,

valamint

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x

x

x

osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

a

8.
9.

házi feladat
gyakorlás

x
x

x

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x
x

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

A
11222-16 azonosító számú

Klinikumi ismeretek.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Klinikumi gyakorlatok

Diagnosztikai és terápiás
alapismeretek

Klinikumi szakismertek

Klinikai alapozó ismeretek

A 11222-16. azonosító számú Klinikumi ismeretek. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Felismeri az emberi test élettani működésétől
és az ettől eltérő állapotokat, folyamatokat

x

x

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus
állapotokat, haladéktalanul intézkedik és részt
vesz az életveszély elhárításában

x

x

x

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz az
elsődleges ellátásban

x

x

x

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a
gyógyszer szervezetbe történő juttatásában

x

x

Alkalmazza a zárt vérvételi technikákat

x

x

Betegágy melletti vércukor meghatározást
végez

x

x

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget,
gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez,
vizsgálati anyagot vesz gyűjtött vizeletből

x

x

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr,
fülváladékból,
sebváladékból,
székletből,
hányadékból és egyéb testváladékokból, azokat
megfelelően kezeli és gondoskodik a
vizsgálatra történő eljuttatásukról

x

x

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz, segédkezik
a betegnek a vizsgálat előtt és után

x

x

x

x

Betegmegfigyelést végez

x

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció
alapján közreműködik a gyógyszerelésben, ic,
sc, im injekciót ad

x

x

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik
infúziós terápia kivitelezésében, megfigyeli a
beteget az infúziós terápia alatt és után

x

x

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem
gyógyszeres formáit

x

x

x

Fizikális lázcsillapítást végez,

x

x

x

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás
módszereket

x

x

x

Részt
vesz
a
tevékenységben

x

nosocomialissurveillance

Közreműködik a belgyógyászati
ellátásában és ápolásában

betegek

x
x

x

x

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai
betegek ellátásában és ápolásában

x

x

x

Segédkezik a beteg gyermekek s ellátásában és
ápolásában

x

x

x

Gyógyszertan

x

x

Gyógyszerelés

x

x

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

x

x

Diagnosztikus és terápiás eszközök
előkészítése, használata, fertőtlenítése

x

x

Betegmegfigyelés és segédkezés diagnosztikus
és terápiás beavatkozások előtt, alatt, után

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Anatómia-élettan

x

Általános kórtan

x

Mikrobiológia-járványtan

x

Elsősegélynyújtás, első ellátás

x

Általános orvostan és belgyógyászat

x

x

Általános sebészet és traumatológia

x

x

Gyermekgyógyászat

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
A beteg előkészítése, a diagnosztikus és
terápiás beavatkozásokhoz

x

x

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a
diagnosztikus és terápiás beavatkozások,
tevékenységek során

x

x

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati anyagokkal
kapcsolatos teendők ellátása

x

x

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az
elsődleges ellátás során

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás

x

Felelősségtudat

x

Türelmesség

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség

x

x

Határozottság

x

x

Segítőkészség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés

x

x

Következtetési képesség

x

x

A környezet tisztántartása

7. Klinikai alapozó ismeretek tantárgy

x

162 óra/162 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének
megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az
egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia
Népegészségügy
Környezet egészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Belgyógyászat alapjai
Sebészet és traumatológia alapjai
Gyermekgyógyászat alapjai
Diagnosztikai alapjai
Belgyógyászati gyakorlat
Sebészeti és traumatológia gyakorlat
Gyermekgyógyászati gyakorlat
7.3. Témakörök
7.3.1.
Anatómia-élettanalapjai, a mozgásrendszer
Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai.
Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek.
Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése.

7.3.2.

A keringés és légzés anatómiája és élettana

18 óra/18 óra

20 óra/20 óra

Szív felépítése, működése.
Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés.
Perifériás vérkeringés élettana.
Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai.
Véralvadás.
Vércsoportok.
Nyirokrendszer.
Légzőrendszer felépítése.
Légzés élettana, szabályozása.
Tüdő szerkezete, érrendszere.
Mellhártya

7.3.3.

Emésztés-kiválasztás-szaporodás szervrendszere

28 óra/28 óra

Emésztőrendszer szakaszai.
Máj, hasnyálmirigy.
Hashártya.
Tápanyagok, építőanyagok, enzimek.
Emésztés mechanizmusa.
Anyagcsere, energiaforgalom
Vese szerkezete, élettana.
Normál vizelet.
Vizeletelvezető és –tároló rendszer.
Vizeletürítés mechanizmusa.
Női nemi szervek, menstruációs ciklus.
Férfi nemi szervek.
.
7.3.4.
Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája,
élettana
24 óra/24 óra
Idegrendszer felosztása.
Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény.
Gerincvelői reflexek.
Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák.
Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.
Agyvíz.
Környéki idegrendszer.
Vegetatív idegrendszer.
Endokrin rendszer.
Érzékszervek.
Hőszabályozás.

7.3.5.
Mikrobiológia-járványtan, ált.kórtan
36 óra/36 óra
Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai
Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek,
ízeltlábúak).
Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén
mikroorganizmusok).

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása,
ellenálló képessége).
A bőr természetes mikroflórája.
A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége.
A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei.
A fertőzés.
A járványfolyamat mozgatóerői.
A fertőző betegségek előfordulási módjai.
A fertőző betegségek felosztása.
A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység
A kórtan fogalma, tárgya, részterületei.
Betegség, kóros állapot meghatározása.
A betegségek kóroktana (etiológia).
A betegségek lefolyása (patogenezis).
A szervezet reakcióinak csoportosítása.
Jelző reakciók (fájdalom, láz).
Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz,
gyulladások).
Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése).
A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások).
A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége.
Karcinogén tényezők.
A daganatok általános jellemzése és osztályozása.
A daganatok hatása a szervezetre.
Rákmegelőző állapotok.
Daganatra figyelmeztető jelek
7.3.6.
Elsősegélynyújtás-első ellátás
36 óra/36 óra
A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc.
Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei.
Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai.
A helyszín szerepe.
A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése.
ABCDE szemléletű állapotfelmérés
Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén.
A: alégútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása.
Légúti idegentest eltávolítása
Eszköz nélküli légútbiztosítás
Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA)
B: a légzés megítélése.
Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás.
C: a keringés megítélése.
A sokk jeleinek felismerése.
D: az eszmélet, és tudat megítélése
Görcsroham felismerése ellátása
Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők.
E: egész test, egész eset megítélése.
Lehűlés elleni védelem

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és
kezelése
Az állapotváltozás nyomon követése
ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél.
A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások.
B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén.
C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata.
D: az eszméletlen beteg ellátása.
E: egész test, egész eset megítélése.
Sérültek állapotfelmérése, ellátása.
Sebellátás (fedőkötések).
Vérzések ellátása
Amputátum kezelés
Rándulás, ficam, törés ellátása.
Termikus traumák ellátása.
Elektromos balesetek.
Tömeges balesetek, katasztrófák.
Mérgezések.
A méreg fogalma, behatolási kapuk.
A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők.
Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED)
Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR)
A témakör részletes kifejtése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, az Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben,
csoportbontásban kell oktatni.

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az elsősegélynyújtás-első ellátása témakört skill és szimulációs gyakorlatok segítségével
csoportbontásban javasolt elsajátítani.
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjátés
házi feladat
skill gyakorlat
szimulációs gyakorlat

x

csoport
x
x
x
x

x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz kiegészítés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja

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

129 óra/126 óra*

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

8.1. A tantárgy tanításának célja
Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az
egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia
Eü. ellátórendszer
Népegészségügy
Környezet egészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Egészséges ember gondozása
Csecsemő és kisgyermek gondozása
Akadályozott ember gondozása
Ápolástudomány
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés
Egészséges csecsemő és gyermek gondozása
Járó beteg ellátási gyakorlat
Ápolás és gondozási gyakorlat
Anatómia-élettan
Elsősegélynyújtás-első ellátás
Mikrobiológia
Általános kórtan
Diagnosztikai alapjai
Terápiás ismeretek
Belgyógyászati gyakorlat
Sebészeti és traumatológia gyakorlat
Gyermekgyógyászati gyakorlat
8.3. Témakörök
8.3.1.
Kardiológia és pulmonológia alapjai
A belgyógyászat alapjai.
Belgyógyászat tudományterületei.
Betegvizsgálati módszerek.
Kardiológia.
Keringési rendszer kórfolyamatai.
Kardiális eredetű betegségek és ellátása.
Vascularis eredetű betegségek és ellátása.
Légző rendszer kórfolyamatai.

19 óra/16 óra

Pulmonológia.
A légutak betegségei és ellátása.
A tüdő betegségei és ellátása.
Légzési elégtelenséghez vezető kórképek.

8.3.2.

Gasztroenterológia és nefrológia alapjai.

17 óra/13 óra

Gasztroenterológia.
Emésztő rendszer kórfolyamatai
Emésztő csatorna betegségei.
Emésztő mirigyek betegségei és ellátása.
A táplálkozás és az anyagcsere zavarai.
A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai.
Nefrológia.
A húgyutak betegségei és ellátása.
A vese betegségei és ellátása.
Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása
.
8.3.3.

Hematológia, immunológia,reumatológia alapjai

16 óra/13 óra

Hematológia és immunológia.
Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása.
Az endokrin rendszer kórfolyamatai.
Endokrinológia.
Endokrin mirigyek betegségei és ellátása.
Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása.
Mozgás rendszer kórfolyamatai.

Reumatológia.
A csontok betegségei és ellátása.
Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása.
Az izmok betegségei és ellátása.
Az idegrendszer kórfolyamatai.
8.3.4.

Neurológia és pszichiátria alapjai

Neurológia.
Központi idegrendszer betegségei és ellátása.
Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása.
Pszichiátria.
Magatartás zavarok.
Szenvedélybetegségek.
Hangulat zavarok.
Személyiség zavarok.
Szorongásos kórképek.

16 óra/12 óra

8.3.5.

Sebészet és traumatológia alapja

Aszepszis/Antiszepszis.
Sebészeti kézfertőtlenítés.
Műtéti terület fertőtlenítése.
Műtéti eszközök sterilizálása.
A műtő fertőtlenítése.
Sebészeti fertőzések.
Pyogen fertőzések.
Anaerob fertőzések.
Érzéstelenítés.
Általános érzéstelenítés.
Regionális érzéstelenítés.
Helyi érzéstelenítés.
Műtéti technikák.
Műtéti behatolási technikák.
Endoscopos műtéti technikák.
Mikroszkópos műtéti technikák.
Műtéti előkészítés és utókezelés.
A testtájak sebészete és traumatológiája.
A fej sebészete.
Az arc fejlődési rendellenességei.
A fej sérülései.
Az agy sebészete.
A nyak sebészete.
A nyak sérülései.
A pajzsmirigy sebészete, struma.
A gerinc sebészete.
A gerinc sérülései.
Korrekciós műtétek.
A mellkas sebészete.
A tüdő sebészete.
A szív sebészete.
A has sebészete.
A gyomor és nyombél sebészete.
Vékonybél és féregnyúlvány sebészete.
A vastagbél és végbél sebészete.
Máj és az epeutak sebészete.
A lép sebészete.
Méh és függelékeinek sebészete.
A vese és a húgyutak sebészete.
A hasfal sebészete.
A végtagok traumatológiai ellátása.
A vállöv és felső végtag sérülései.
A medence sérülései.
Az alsóvégtagok sérülései.
A végtagok keringési zavarainak sebészete.
Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai.
Császármetszés.

31 óra/36 óra

Méhen kívüli terhesség
8.3.6.

Gyermekgyógyászat alapja

31 óra/36 óra

Csecsemő és újszülöttkor betegségei.
Újszülöttkorianoxia.
Szülési sérülések.
Az újszülött vérzéses betegségei.
Kóros újszülöttkori sárgaság.
Az újszülött fertőző betegségei.
Fejlődési rendellenességek.
A hirtelen csecsemő halál.
Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei.
Az orr- és garatüreg betegségei.
A gége, a légcső és a hörgők betegségei.
A tüdő betegségei.
A szív betegségei.
A gyomor és a belek betegségei.
Anyagcsere betegségek.
Folyadék-elektrolit háztartás zavarai.
Hasmenéses betegségek, toxicosisok.
Vérszegénység – Anaemia, Leukémia.
Gyermekkori vesebetegségek.
Heveny fertőző betegség.
Hiánybetegségek.
Mérgezések gyermekkorbanA témakör részletes kifejtése
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kisleőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x
x
x
x
x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése

x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy

72 óra/72 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése,
rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia
Szakmai jogi és etikai ismeretek
Pszichológia alapjai
Pedagógia alapjai
Eü. ellátórendszer
Népegészségügy
Környezet egészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Kommunikáció
Speciális kommunikáció
Egészséges ember gondozása
Csecsemő és kisgyermek gondozása
Akadályozott ember gondozása
Ápolástudomány
Ápoláslélektan
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés
Egészséges csecsemő és gyermek gondozása
Járó beteg ellátási gyakorlat
Ápolás és gondozási gyakorlat
Anatómia-élettan
Elsősegélynyújtás-első ellátás
Mikrobiológia
Általános kórtan
Belgyógyászat alapjai
Sebészet és traumatológia alapjai
Gyermekgyógyászat alapjai

Belgyógyászati gyakorlat
Sebészeti és traumatológia gyakorlat
Gyermekgyógyászati gyakorlat
9.3. Témakörök
9.3.1.
Diagnosztika alapjai

18 óra/18 óra

Diagnosztikai alapfogalmak
Auto-, hetero anamnézis
Objektív tünet, szubjektív panasz
Tünet, tünet együttes
Diagnózis
Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek
Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában
A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai
Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok).
Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek
TesttömegTestmagasságTestarányTestkörfogat mérés.
Vitális paraméterek mérése, megfigyelése.
Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése.
A csapolások elméleti alapjai, céljai.
A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációikontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési,
megfigyelési és dokumentációs feladatok.
A biopsziák elméleti alapjai, céljai.
A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációikontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési,
megfigyelési és dokumentációs feladatok
.
9.3.2.
Labordiagnosztikai alapismeretek
8 óra/8 óra
Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai.
A preanalitikai fázis feladatai.
Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői.
A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál.
Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával.
Testváladékok mintavételi technikája.
Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz.
A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai.
Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja,
módszerei, jelentősége a betegellátásban.
Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése.

9.3.3.

Képalkotó diagnosztika alapjai

10 óra/10 óra

Radiológiai alapismeretek.
Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei.
A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai
vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői.
A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.
A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai.
A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és
megfigyelési specialitásai.
A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői.
Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai.
Az
egyes
endoszkópos
beavatkozásokhoz
(emésztőrendszerilégzőrendszeriendoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési
és dokumentációs feladatok.A témakör részletes kifejtése
9.3.4.

Terápiás alapismeretek

18 óra/18 óra

Terápia,
Tüneti-támogató terápia,
Supportív terápia,
Palliatív terápia,
Komfort terápia,
Aspecifikus-, specifikus terápia.
Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:
Konzervatív terápia,
Műtéti terápia,
Dietoterápia,
Fizioterápia,
Pszichoterápia.
Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában.
A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok
betartásával.
A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai.
Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül.
A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre.
A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációikontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés,
hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS,
alternatív medicina módszerei).
A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai.
A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása.
Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül.
A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei.
A lázcsillapítás indikációi, módszerei.
A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi.
A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa.
Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai.
A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása.
A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai.
9.3.5.

Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés

18 óra/18 óra

Gyógyszertani alapfogalmak.
Gyógyszerrendelés alapfogalmai.
Gyógyszerek hatásmechanizmusai.
Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői.
Gyógyszerinterakciók és mellékhatások.
Gyógyszerformák és jellemzőik.
Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik.
Gyógyszeradagok kiszámítása.
Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok,
mértékegységek).
Ápolói feladatok gyógyszerelés során.
Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai.
A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái.
A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái.
A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái.
A gyógyszerelés higiénés szabályai.
A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során.
A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége.
Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása.
A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során.
A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai.
A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban
Injekciós terápia.
Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai.
Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik.
Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése.
Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői.
Pen jellemzői.
Előkészítés injekciózáshoz.
A gyógyszer felszívás algoritmusa.
Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok.
Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei.
Infúziós terápia.
Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre.
A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás,
intraosseáliskanülálás).
Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás
intravasculariskanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló
készülékek).
Előkészítés infúziós terápiához.
A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai.
Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében.
Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa.
Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi
szabályok.
A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során.
Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei.
Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai.

Vércsoport meghatározás.
A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre.
A vércsoport meghatározás eszközei.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.
Vércsoport meghatározás utáni feladatok.
A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, demonstrációs terem.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A diagnosztikai és terápiás alapismeretek tananyaga csoportbontásban kerüljön
elsajátításra.
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x
x
x
x
x
x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló

x

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
x
Vegyészeti laboratóriumi
x
alapmérések
Anyagminták azonosítása
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
10. Klinikumi gyakorlatok tantárgy

255 óra/324 óra*

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

10.1.

A tantárgy tanításának célja

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét.
A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások
megfigyelés, összefüggések elemzése.

10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Szakmai jogi és etikai ismeretek
Szociológiai alapismertek
Pszichológia alapjai
Pedagógia alapjai
Eü. ellátórendszer
Népegészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Kommunikáció
Speciális kommunikáció
Egészséges ember gondozása
Csecsemő és kisgyermek gondozása
Akadályozott ember gondozása
Ápolástudomány
Ápoláslélektan
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés
Egészséges csecsemő és gyermek gondozása
Járó beteg ellátási gyakorlat
Ápolás és gondozási gyakorlat
Anatómia-élettan
Elsősegélynyújtás-első ellátás
Mikrobiológia
Általános kórtan
Belgyógyászat alapjai
Sebészet és traumatológia alapjai
Gyermekgyógyászat alapjai
Diagnosztikai alapjai
Terápiás ismeretek
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Belgyógyászai gyakorlat

129 óra/160 óra

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok.
A beteg kültakarójának a megfigyelése.
A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése.
Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése.
A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése.
Vérvétel.
Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.
A megfigyelések dokumentálása.
Betegvizsgálat megfigyelése.
Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése.
A különböző kórfolyamatok megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.

Terápiás beavatkozások megfigyelése.
Ellátási folyamat kísérése.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés megfigyelés.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés,
higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet,
környezeti veszélyek elkerülése.
10.3.2.

Sebészeti gyakorlat

42 óra/58 óra

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése.
Sebellátás.
Kötözésben segédkezés.
Szövetegyesítő eljárások megfigyelése.
Sebváladékok megfigyelése.
Drének megfigyelése.
Műtétek.
A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése.
Általános műtéti előkészítésben segédkezés.
Kissebészeti beavatkozások megfigyelése.
Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.
A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése.
Általános műtéti utókezelésben segédkezés.
Aszepszis/antiszepszis.
Kézfertőtlenítés.
Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés.
A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához.
A testváladékokat megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,
légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése.
10.3.3.

Traumatológia gyakorlat

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése.
Sérültek fogadása, első vizsgálata.
A sebkötözések.
Sebek dezinficiálása.
Típuskötések alkalmazása.

42 óra/42 óra

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.
Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.
Kötözések az alsó és felső végtagon.
Csonttörések ellátása.
Rögzítő kötések, gipszelések.
A törések vértelen helyretétele, repozició.
Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.
Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése.
Extenzió felhelyezésének megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A testváladékok megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
Mozgás, pihenés, higiéné.
Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.
Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése
10.3.4.

Gyermekgyógyászai gyakorlat

42 óra/64 óra

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése.
Csecsemő osztályos gyakorlat.
Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.
Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.
Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar).
Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.
Szoptatás és táplálás.
Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.
Testtömeg és testarányok mérése.
Csecsemők állapotváltozásainak felismerése.
Gyermekosztályos gyakorlat.
Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése.
Kardinális tünetek mérése, megfigyelése.
A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.
Érzékszervek működésének megfigyelése.
Köhögés és köpet megfigyelése.
Hányás és hányadék megfigyelése.
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.
A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.
A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.
Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.
Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása.
Pihenés feltételeinek biztosítása.

Beteg környezetének higiénéje.
Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem.
Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás.
Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz.
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.
Kapcsolat a szülőkkel.
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Belgyógyászati osztály.
Sebészeti osztály.
Traumatológia.
Csecsemő és gyermekosztály.
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
megfigyelés
projekt
irányított feladat
megoldás

1.
2.
3.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
3.5
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11635-16 azonosító számú
Egészségügyi asszisztensi feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Egészségügyi
asszisztensi feladatok

Egészségügyi
aszisztálás gyakorlata

A 11635-16 azonosító számú Egészségügyi asszisztensi feladatok. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x
x

x

x

FELADATOK
Részt vesz a járóbeteg szakellátásban
Betegedukaciót végez
Beteget fogad, irányít, ismeri és alkalmazza a
betegosztályozás szabályait
Sürgősségi eseteket felismer, orvost hív,
szükség esetén elsősegélyt nyújt
Beteget beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz
pozicionál
A laboratóriumi mintavételi- és tárolási
szabályokat ismeri és alkalmazza

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Egészségügyi törvény és az egészségügyi
ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályok,
finanszírozás
Aszeptikus betegellátás, higiéné és
nosocomialissurveillance
Asszisztálás és segédkezés vizsgálatoknál
Betegfelvétel, betegirányítás
Betegmegfigyelés, betegbiztonság
Diagnosztikus és terápiás eszközök
előkészítése, használata, fertőtlenítése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Informatikai eszközök használata
Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség
Betegelőkészítés vizsgálatokhoz
Betegmegfigyelés vizsgálatok alatt és után
Betegbiztonság megteremtése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Önállóság
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeret helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértékelés

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

11. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy

283 óra/283 óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való
felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Ápolástan-gondozástan
Klinikumi szakismeretek
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Asszisztensi feladatok diagnosztikus eljárásoknál
72 óra/72 óra
Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai
Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen
Kardiológiai vizsgáló módszerek
Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei
Reumatológiai vizsgáló módszerek
Sérülések, bántalmazások jelei
Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai
Csípőficam szűrés
Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges)
Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai
Szülészeti vizsgálatok
A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana
Laboratóriumi vizsgálatok
Légzésfunkciós vizsgálat
Testváladékok vételének szabályai, protokollok
Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének,
tárolásának szabályai
Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás
A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg
segítése vizsgálat előtt, alatt és után;
Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során
Betegbiztonság
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz
Higiéné és nosocomialissurveillanceajáróbeteg ellátásban
11.3.2.
Asszisztensi feladatok bőrgyógyászat és szemészet területén 18 óra/18 óra
A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek)
Mikroorganizmusok okozta betegségek
Allergiás megbetegedések
Genetikai eredetű megbetegedések
Parazitás fertőzések, betegségek
Daganatos elváltozások
Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek
Bőrbetegek vizsgálata
A szem leggyakoribb betegségei
Szemészeti vizsgáló módszerek
Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának
szabályai
Diagnosztikus tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során11.3.3.
Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen
18 óra/18 óra
A fül betegségei
Az orr és melléküregeinek betegségei
A gége betegségei
Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek
A hallás vizsgálatának módszerei
Idegen test eltávolítás
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának
szabályai
Diagnosztikus tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen
Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása
során
Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt
és után; a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása
Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.4.
Asszisztensi feladatok urológiai területen
18 óra/18 óra
Urológiai vizsgáló módszerek
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának
szabályai
Diagnosztikus tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz
Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után;
Közreműködés, asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.5.
Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen
18 óra/18 óra
Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,)
Vérzési rendellenességek
Menopausa
Nőgyógyászati vizsgáló módszerek
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának
szabályai

Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz
Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt
és után
Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.6.
Asszisztensi feladatok neurológiai és pszichiátriai területen 16 óra/16 óra
Neurológia kórfolyamatra utaló tünetek, panaszok
Neurológia vizsgáló módszerek
Pszichiátriai vizsgáló módszerek
Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának
szabályai
Beteg pozicionálás neurológiai vizsgálatokhoz
Közreműködés, asszisztálás neurológiai vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.7.
Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban
36 óra/36 óra
A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció
A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai
Betegelőjegyzés
Betegirányítás, betegosztályozás szabályai
Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai
Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések
Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai
Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése
Betegmegfigyelés dokumentálás
Táppénzjelentés, nyilvántartás
Táppénzes napló vezetése
Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása
Járóbeteg adatok elemzése
Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl.
gyermekortopédiai, onkológiai stb.) jelentések elkészítése
Betegforgalmi adatok
BNO, FNO rendszere
Statisztikai adatok nyilvántartása
Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása
Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek
A dokumentáció archiválása
Betegátadás dokumentálása
Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen,
stb.)
Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem
rendelkező betegdokumentáció)
Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz
Betegszállítás, mentőhívás
Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége

11.3.8.
Prevenció
Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése

36 óra/36 óra

Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése
Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése
Kampányok
Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók
A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása
Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban
Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál
11.3.9.
Rehabilitáció
15 óra/15 óra
A rehabilitáció és formái
A rehabilitáció területei
Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein
Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv
Rehabilitációs team működése
Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés
egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban
Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,
Betegedukáció
Rehabilitációs intézetek
Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban
Lakóközösségi rehabilitáció
11.3.10. Személyiség fejlesztés önismeret
36 óra/36 óra
Személyiségelméletek
Pszichés problémák és személyiségzavarok
Személyiségfejlesztés lehetőségei
Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései
Az együttműködést nehezítő tényezők
Konfliktusok, konfliktuskezelési technikák
Az eltérő értékrendekhez, kultúrákhoz való viszonyulás
Empátia gyakorlatok
Az önismeret forrásai, jelentősége, fejlesztése
Az énkép (Johari-ablak)
Szerepek és a szereptanulás folyamata
Önvédelmi technikák, énvédő mechanizmusok
Veszteségek, krízishelyzetek és feldolgozásuk
Önismereti gyakorlatok
A reális énkép szerepe az egészségügyi segítésben
Esetmegbeszélésés szupervízió; kapcsolati és a személyes erőforrások feltárása;
rekreációs lehetőségek
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
Demonstrációs terem

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

A Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban és a Személyiség fejlesztés önismeret
témakör csoportbontásban valósuljon meg.
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
szemkóléltetés
szerepjáték
kiselőadás
gyakoroltatás

1.
2.
3.
4.
5.

csoport
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x
x
x
x

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2

11.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x

A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Egészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy

170 óra/170 óra*

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A
tantárgy tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel
megszerezhető kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Ápolástan-gondozástan
Klinikumi szakismeretek
Egészségügyi asszisztensi feladatok
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Betegirányítás
21 óra/21 óra
Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító
A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival
Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó
jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése
Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel
kapcsolatos adminisztráció
Betegelőjegyzés, regisztráció végzése
Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése
Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása
Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről
Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása
Akadályozott személyeket segít
Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése
Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban
Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus
adatbázis kezelése
Adatrögzítés, tárolás, archiválás
Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás

12.3.2.
Szakrendelések
88 óra/88 óra
Belgyógyászat
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése

Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása,
EKG, kardiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,
A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati
anyagok biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a
társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás
végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja
Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés
szabályoknak megfelelően
Beteg felkészítése a vizsgálatokra
Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál
Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása
A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás
beavatkozások kivitelezésében
Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után
Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos
adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok
felfogása;
Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás)
Előkészítés injekciózáshoz, sc. ésim. injekció beadása, dokumentálása
EKG készítés, dokumentálás
Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler,
endoscopos beavatkozások)
Vércukormérés, dokumentálás
Betegeducatioinsulin beadására, vércukormérésre
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Részvétel diétás tanácsadáson
Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről
Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről
Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a
számítógépes rendszerben
Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése
Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban
A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése

Sebészet profilú szakrendelés
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati
anyagok biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése
Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata
Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás
Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz
Segédkezés a gyógyszerbevitelben
Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében
Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba
juttatása protokoll szerint
Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz
Segédkezés sebellátásnál
Segédkezés különböző kötözéseknél
Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása
Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések
Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál
Varrat- és kapocsszedés megfigyelése
Asszisztálás sztoma ellátásnál
Sebváladékok megfigyelése
Segédkezés sebváladék vételénél
Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés
Csonttörések ellátásában való segédkezés
Aszeptikus környezet megteremtése
Vértelen repozícióban közreműködés
Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés
Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás
Közreműködés gipsz felhelyezésében
Fájdalomcsillapításban való közreműködés
Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata
Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél
A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai
rendszerben
Vizsgálatkérő lapok kitöltése
Betegszállítás megrendelése
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése
Pszichiátria
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati
anyagok biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz
Segédkezés a gyógyszerbevitelben
Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében
Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz
Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra
Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése
Anamnézis felvételében való közreműködés
Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése
Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése
A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása
Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében
Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben
Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése
A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai
rendszerben
Vizsgálatkérő lapok kitöltése
Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről
Betegszállítás megrendelése
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
Egészségügyi kódrendszerek ismerete
Adatok dokumentálása
Nőgyógyászat
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Betegforgalom szervezése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése
Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása
Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál
Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint
Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése,
betegkövetés, kiértesítés kontroll vizsgálatra
Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa,
inkontinencia, HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése

Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll
szerint
Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése
Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja
Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai
rendszerben
Vizsgálatkérő lapok kitöltése
Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
12.3.3.
Diagnosztikai gyakorlatok
43 óra/43 óra
Laboratórium
A laboratórium munkájának, működésének megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta
levétele
Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása
Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele
Vizsgálati minták kezelésének szabályai
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti
előkészítése
Labor minták elszállításának megszervezése
Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése
Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel
Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
Egészségügyi kódrendszerek ismerete
Adatok dokumentálása
Képalkotó diagnosztika
A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása,
megismerése (RTG, UH)
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
Betegek és dolgozók sugárvédelme
Doziméter használata
Digitális RTG készítésének megfigyelése,
Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése
Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése
Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és
helyzetváltoztatásának segítése
Beteg előkészítése UH, Doppler vizsgálatokhoz
Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél
Eszközök használat utáni fertőtlenítése
Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás, számítógépes
célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
Képarchiválási módszerek megfigyelése
12.3.4.
Gondozás
18 óra/18 óra
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a
rehabilitációs osztályon/szakrendelésen
Gondozás folyamata
Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról,
kihordási idejéről
Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek
használata, karbantartása vonatkozásában
Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről
Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz
Betegforgalom szervezése
A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások
formáiról, az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról
Gondozásra behívás, gondozásba vétel
Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében
Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának
megfigyelése
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó
Szakrendelések:
Belgyógyászat
Sebészet profil
Pszichiátria

Nőgyógyászat
Diagnosztika gyakorlat:
Laboratórium
Képalkotó osztályok
Gondozás:
Gondozó és rehabilitációs szakrendelések
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
megfigyelés
irányított
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

2.5.
2.6.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x
x
x
x
x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11151-16 azonosító számú
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Előkészíti és felkészíti a beteget diagnosztikus
és terápiás punkciós vizsgálatokhoz
(mellkaspunkció,haspunkció, lumbálpunció,
cysterna, sternum punkció, izületi punkciók,
tályog punkció)
Előkészíti és felkészíti a beteget tűbipopsziás
beavatkozásokhoz, mintavételhez
Közreműködik a beteg műtéti előkészítésében
és postoperatív ellátásában
Előkészíti és felkészíti a beteget szülészeti nőgyógyászati vizsgálatokhoz,
beavatkozásokhoz
Előkészít gyógyszereléshez, orvos utasítására
enterális gyógyszerelést végez
Előkészít infúziós terápiához, infúziót
gyógyszer nélkül folyadékpótlásra beköt
Előkészít transzfúziós terápiához
Előkészít oxigénterápiához és alkalmazza azt
Inhalációs kezelésnél közreműködik

Diagnosztikus és
terápiás
beavatkozások

Klinikai gyakorlat

FELADATOK
Fizikális vizsgálatok kivitelezésénél
segédkezik, érzékszervi vizsgálatoknál
közreműködik
Betegmegfigyelő monitort alkalmaz (EKG,
pulzus, szaturáció, légzés, vérnyomás,
testhőmérséklet)
Nem várt esetményeket felismeri, jelzi
Laboratóriumi diagnosztika céljából mintát
(vér, vizelet, testváladék) vesz, laboratóriumi
mintákat szállításra előkészít
Terheléses EKG vizsgálatnál közreműködik
Előkészít és felkészíti a beteget EEG, EMG,
ENG vizsgálatra
Előkészít és felkészíti a beteget légzésfunkciós
vizsgálatra
Előkészíti és felkészíti a beteget natív és
kontrasztanyagos képalkotó vizsgálatokhoz
(RTG, UH, CT, MR, PET,
oszteodezintometria, mammográfia,
szcintigráfia)
Előkészít és felkészíti a beteget endoszkópos
beavatkozásokhoz

Diagnosztikus és
terápiás
szakismeretek

A 11151-16 azonosító számú Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák
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x
x
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Légúti váladékot eltávolít
Légzőtorna kivitelezésben közreműködik
Közreműködik az enterális mesterséges
táplálásnál
Közreműködik a fertőző betegek izolálásánál,
részt vesz a fertőző betegek ellátásában
Közreműködik a hospice team munkájában
x
Dokumentációt vezet
x
SZAKMAI ISMERETEK
Ápolástan
x
Az ápolás elmélete és gyakorlata
x
Diagnosztikai alapok
x
Biokémia
x
Biofizika
x
Invazív beavatkozások alapjai
x
Klinikai laboratóriumi alapok
x
Mikrobiológia
x
Elektrofiziológiai alapok
x
Ragiológiai alapok
x
Terápiás alapok
x
Belgyógyászat
x
Sebészet
x
Urológia
x
Szemészet
x
Fül-orr-gégészet
x
Bőrgyógyászat
x
Szülészet-nőgyógyászat
x
Gyógyszertan
x
Dietetika
x
Ápoláslélektan
x
Etika, szakmai etika
x
Munkavédelem, tűzvédelem
x
Környezetvédelem
x
Kórházhigiéne
x
Dokumentáció
x
Hospice ismeretek
x
Fertőző betegek ellátása
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvezetű íráskészség
x
Szakmai olvasott és hallott szöveg megértése,
x
szakmai nyelvű beszédkészség
Beavatkozások eszközeinek használata
x
Oktatástechnikai, szemléltető eszközök
x
használata
Gyógyászati segédeszközök használata
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Deklaratív tudás, procedurális tudás
x
Felelősségtudat
x
Megbízhatóság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Empatikus készség
x
Határozottság
x
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x

Konfliktusmegoldó készség
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémaelemzés/feltárás, problémamegoldás
x
Logikus gondolkodás
x
Információgyűjtés
x

13. Diagnosztikus és terápiás szakismeretek tantárgy

x

x

x
x
x

x
x
x

109 óra/109 óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló legyen képes kompetenciájának megfelelő fizikális és egyszerű eszközös
betegvizsgálatok kivitelezésére, az észlelt élettani és kóros elváltozások alapján dönteni
az azonnali és halasztható teendőkről. Ismerje a különböző laboratóriumi, radiológiai,
invazív diagnosztikai vizsgálatok jelentőségét diagnosztikus értékük függvényében.
Legyen képes előkészítési feladatait elvégezni. Ismerje a betegellátás során alkalmazható
terápiás módszerek és beavatkozások klinikai és ápolásszakmai standardjait,
algoritmusait, melyeket készség szintjén tudjon alkalmazni a modul elsajátítása után.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kémia, fizika, ápolástan-gondozástan, klinikai ismeretek
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Biofizikai és biokémia ismeretek 1

16 óra/16 óra

Az emberi szervezet élettani működésének biofizikai alapfolyamatai.
Inger, ingerület, ingerelhetőség, a szenzoros működés tulajdonságai.
Mozgás,
helyváltoztatás,
izomműködés.Légzés
(mechanika,
gázcsere,
nyomásviszonyok, felületi feszültség).
Keringés (szívműködés, szisztole-disztole, szívmunka, vérnyomás, folyadékvéráramlás).
Látás (optikai alapok, akkomodáció, fotoreceptorok, fényérzékelés, látómező).
Hallás (halláselmélet, audiometria).
Az élőszervezet építőanyagainak és biokémiai alapfolyamatainak jellemzői, élettani
szerepe.
Bioelemek és biomolekulák.
Fehérjék jellemzői, csoportjai, szerkezete.
A hemoglobin szerkezete, jellemzői.
Aminosavak csoportosítása, anyagcsere folyamatainak jellemzői.
Az emberi szervezet nitrogén anyagcseréje, karbamid szintézise.
Szénhidrátok jellemzői, csoportjai (mono-oligo-poliszacharidok) jellemzői.
A glukóz oxidációja és szintézise.
Lipidek jellemzői, csoportosításuk, lipid anyagcsere folyamata, módszerei.
Enzimek és működésük.
A homeosztázis fogalma, alkotói, élettani jellemzői, diagnosztikai módszerei.
13.3.2.

Gyógyszertan

31 óra/31 óra

A gyógyszertani alapismeretek ismétlése, rendszerezése.
A
leggyakrabban
alkalmazott
gyógyszerterápiák
csoportosításuk,
hatásmechanizmusuk, főbb alkalmazási indikációik, fontosabb kontraindikációik,

adagolásuk specialitásai, leggyakoribb mellékhatásai, túladagolásuk tünetei és a
gyógyszer alkalmazásának ápolói vonatkozásai alapján.
Vérnyomáscsökkentők.
Antiarrhytmiás szerek.
Szívelégtelenségben alkalmazott szerek (vasodilatátorok, inotropszerek,
szimpatomimetikumok).
Diuretikumok.
Véralvadásra ható szerek (thrombocyta-aggregáció gátlók, anticoagulánsok,
fibrinolitikumok, K-vitamin antagonisták).
Gyomor-bélrendszerre ható szerek (savszekrécióra, bélmotilitásra, epeszekrécióra
ható szerek).
A légzőrendszerre ható szerek (hörgtágítók, nyákoldók, köptetők).
Altatók, nyugtatók.
Antidepresszánsok, Neuroleptikumok.
Általános érzéstelenítők.
Opioidanalgetikumok.Antiepileptikumok.
Antidiabetikumok.
Kortikoszteroidok.
Nem szteroid gyulladáscsökkentők.
Antibakteriális szerek.
Az enterális gyógyszerbejuttatás.
Módjai, jellemzői, a gyógyszer hatásmechanizmusát befolyásoló tényezők.
Az enterálisan bejuttatható gyógyszerformák, jellemzői, adagolásának kiszámítási
módjai.
Az enterális gyógyszerelés lehetséges hibái, mellékhatásai, szövődményei.Az
injekciózás fogalma, célja, módjai.
Az egyes bejuttatási módok előnye-hátránya.
A hatásmechanizmust befolyásoló tényezők.
Adagok kiszámításának szabályai (inzulin, heparin).
Az infúziós terápia fogalma, célja, módjai, jellemzői.
Az infúziós oldatok csoportosítása, jellemzői, hatás-mellékhatás.
Az infúzió adagolás számítási módszerei.
Az infúziós terápia lehetséges szövődményei.
Az inhalációs terápia fogalma, célja, kivitelezésének indikációi-kontraindikációi.
Leggyakrabban alkalmazott inhalációs terápiás módok (kompresszoros, ultrahangos
porlasztás, nebulizálás, párásítás, adagoló spray, turbuhaler, discus, gépi
porlasztók).
Az egyes módszerek alkalmazási eszközeinek jellemzői, az alkalmazás előnyeihátrányai.
Az inhalációs terápia során alkalmazott leggyakoribb gyógyszerkészítmények és
jellemzői.
A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápiák alkalmazása során.
Gyógyszeres terápiák során előforduló nem várt hatások és azok ápolói szintű
ellátása.
A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége.
Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása.
13.3.3.

Fizikális vizsgálatok, betegvizsgálat

15 óra/15 óra

A betegvizsgálat, megfigyelés szerepe, helye, jelentősége a betegellátásban.
Az ápolói észlelés és felismerés jelentősége a betegellátásban.
Kommunikációs szempontok és technikák betegvizsgálat során.
A betegvizsgálat higiénés szabályai.
Az elsődleges, gyors állapotfelmérés AVPU, A-B-C-D-E algoritmusa, azonnali
beavatkozást igénylő állapotok.
Részletes betegvizsgálat.
A betegvizsgálat környezeti, tárgyi és személyi feltételei, szabályai.
Jelen panaszok kikérdezésének algoritmusa.
Az anamnézis fogalma, típusai, felvételének szempontjai.
A fizikális belgyógyászati vizsgálatok alapmódszerei.
A betegmegtekintés szempontjai a kültakaró, testtájak, testalkat, testarányok,
élettanitól eltérő változásai, azok értelmezése.
Tapintás módszerei, szempontjai (testfelszín, hőmérséklet, pulzus, oedemák,
nyirokcsomók, pajzsmirigy, alaki deformitások, has tapintása, az élettanitól eltérő
elváltozások értelmezése).
A kopogtatás módszertani alapjai (alaphangok és azokat befolyásoló tényezők).
Leggyakoribb kóros kopogtatási hangok és jellemzőik.
A szívműködés, légzés, bélműködés hallgatózás kivitelezésének módszertana, kóros
hallgatózási hangok és jellemzőik.
Ütögetés módszerei, szempontjai, diagnosztikai jelentősége.
A has fizikális vizsgálatának módszertana, a kóros eltérések értelmezése.
A fájdalom vizsgálatának, megfigyelésének szempontjai, módszertana.
Neurológiai fizikális vizsgálómódszerek.
Traumatológiai beteg fizikális vizsgálatának módszere.
Sérülések, bántalmazások jelei.
A hallás fizikális vizsgálatának módszerei (hallás vizsgálata, otoszkópia).
A látás fizikális vizsgálatának módszerei (látás vizsgálat, szemfenék vizsgálat,
látótér vizsgálat).
Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek, az elemi bőrjelenségek csoportosítása, típusai,
jellemzői.
Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai.
Pszichiátriai beteg vizsgálatának specialitásai.
A szülészeti-nőgyógyászati vizsgálat specialitásai.
Az anamnézis specialitásai.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének ápolói feladatai.
A vizsgálat menete.
Megtekintés, feltárás.
Citológiai vizsgálat menete.
Kolposzkópos vizsgálat menete.
Bimanuális vizsgálat.
Ápolói feladatok vizsgálat után.
Kisgyermek vizsgálatának specialitásai, nehézségei.
A vizsgálati státusz leírásának szempontjai.
A betegvizsgálat dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozásai.
13.3.4.

Eszközös vizsgálatok

16 óra/16 óra

Az optimális diagnosztikai módszer megválasztásának szempontjai, allokációs
elméletei, döntési algoritmusai.
Az eszközös diagnosztikai vizsgáló módszerek csoportosítása.
EKG diagnosztika.
Az EKG kivitelezésének ápolói feladatai.
Az EKG analízis ápolói kompetenciái, életveszélyes EKG eltérések.
A terheléses EKG fogalma, lényege, indikációja-kontraindikációja.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai.
A vizsgálat algoritmusa, célértékek, a vizsgálat megszakításának indikációi.
Ápolói feladatok a vizsgálat előtt, alatt, után.
A Holter EKG lényege, alkalmazásának indikációja, diagnosztikus jelentősége, a
beteg előkészítés és oktatás szempontjai.
Beteg monitorozás fogalma, célja.
A beteg megfigyelő monitorok jellemzői, fő funkciói (riasztás, programozhatóság,
memória).
Az EKG monitorozás módjai, alkalmazásának specialitásai.
A pulzoximetria működési alapjai, alkalmazásának praktikumai a mért értékek
értelmezése, hiba lehetőségek.
A pulzus, légzés monitorozása, alkalmazásának praktikumai a mért értékek
értelmezése, hiba lehetőségek.
A vérnyomás monitorozásának szabályai, a mért értékek értelmezése, hiba
lehetőségek.
A testhőmérséklet monitorozásának alapjai, alkalmazásának praktikumai a mért
értékek értelmezése, hiba lehetőségei.
A monitorok kezelésének, tisztításának szabályai, módszerei.
Az EEG vizsgálat anatómiai, élettani alapjai.
Az EEG vizsgálati módszerei, ápolói feladatok a különböző vizsgálatoknál.
Az EMG, ENG vizsgálat lényege, alkalmazásának indikációi, ápolói feladatai.
Légzésfunkciós vizsgálat.
A vizsgálat lényege, indikációja.
A vizsgált paraméterek (vitálkapacitás, reziduális volumen, FEV, FIV, Tieffenau
index, FEF/ MEF) élettani értelmezése és értéktartományai.
A beteg előkészítés ápolói feladatai, specialitásai.
A vizsgálat algoritmusa.
Képalkotó vizsgálatok.
Az ultrahang fizikai jellemzői, diagnosztikai alkalmazásának típusai.
Az ultrahang vizsgálat lényege, alkalmazásának indikációi, típusai.
A beteg előkészítés specialitásai különböző UH vizsgálatokhoza különböző UH
vizsgálatok ápolói feladatai.
A Doppler vizsgálat lényege, indikációi, típusai.
Speciális UH vizsgálatok (transoesophagialis, rectalis, vaginalis).
A röntgendiagnosztika fizikai alapjai, alkalmazásának módjai, hatásai.
Röntgen vizsgálatok lényege, indikációi, típusai.
Natív röntgen vizsgálatok típusai, ápolói feladatai.

A kontrasztanyagos röntgen vizsgálatok típusai, ápolói feladatai.
Angiográfiás vizsgálatok típusai, a beavatkozás ápolói feladatai.
CT vizsgálat lényege, indikációi-kontraindikációi, típusai, a különböző vizsgálatok
ápolói feladatai.
Az MRI vizsgálat fizikai alapjai. Az MR vizsgálat lényege, indikációikontraindikációi, típusai, ápolói feladatai.
A kontrasztanyagok alkalmazásának veszélyei (acut veseelégtelenség, allergia).
PET vizsgálat lényege, indikációi, ápolói feladatai.
Osteodenzitometria lényege, indikációi, ápolói feladatai.
Mammográfia lényege, indikációi, ápolói feladatai, a páciens oktatás specialitásai.
Izotóp-diagnosztikai módszerek fizikai jellemzői.
A nuleáris medicina vizsgáló módszerei, izotóp vizsgálatok.
A csont-, vese-, szívizom-, tüdő-, és pajzsmirigy scintigráfia lényege, indikációikontraindikációi, ápolói feladatai, az izotóp vizsgálat veszélyei.
Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nők esetében.
Az endoszkópos vizsgálatok elméleti alapjai, céljai, az egyes beavatkozásokhoz
kapcsolódó ápolói feladatok – emésztőrendszer felső és alsó szakaszának endoscopos
vizsgálata, bronchoscopia, cystoscopia.
Diagnosztikus célú punkciók elméleti alapjai céljai, az egyes beavatkozásokhoz
kapcsolódó ápolói feladatok - mellkas punkció hascsapolás, lumbálpunkció, ciszterna
punkció, izületi punkció, tályog punkció, diagnosztikus célú peritoneálislavage.
Tű biopsziák elméleti alapjai, céljai, az egyes beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolói
feladatok – máj-, vese-, pajzsmirigy-, emlő biopszia, az UH és CT vezérelt biopszia
elméleti alapjai.
A vizsgálati minták kezelésének szabályai.
A betegbiztonság és dolgozói biztonság fenntartásának szempontjai diagnosztikus
vizsgálatoknál.
A diagnosztikus beavatkozások dokumentálásának jogi és minőségirányítási
aspektusai.
13.3.5.
Perioperatív ellátás
16 óra/16 óra
A műtét fogalma, típusai, céljai, indikációi.
Az aneszteziológia fogalma, célja, feladatai.
A műtéti előkészítés célja, jelentősége.
A preoperatív kivizsgálás célja, algoritmusa.
A műtéti és aneszteziológia rizikó megítélésre alkalmazott score-ok.
Ápolói feladatok a preoperatív kivizsgálás során.
Ápolói feladatok specialitásai sürgős műtéti indikáció esetén.
Az aneszteziológiai módszerek és jellemzőik.
A helyi érzéstelenítés hatásmechanizmusa, indikációi, szövődményei.
Epidurális, spinális érzéstelenítés lényege, indikációi, szövődményei.
Az általános érzéstelenítés, a narkózis fogalma, feladata, indikációk.
Módszerek, narkózis elmélete, stádiumai.

A beteg megfigyelés, monitorozás anesztézia alatt.
A beteg pszichés és szomatikus műtéti előkészítésének ápolói feladatai.
A premedicatio alkalmazás lényege, indikációja, ápolói feladatai.
Beteg átadás és átvétel helye, módszere az ápolási folyamatban, dokumentáció.
Műtött beteg postoperatív ellátásának, fogadásának lehetséges helyei, feladatai.
Műtött beteg fogadásának, megfigyelésének, ápolásának specialitásai.
A loco-regionális anesztéziában részesülő betegek ápolási szükségletei.
Altatott beteg megfigyelésének, ápolásának specialitásai.
A narkózis és a műtét hatása a beteg homeosztázisára.
Invazív eszközök, drainek, műtéti seb kezelésének, gondozásának ápolói feladatai.
A postoperatív fájdalom jellemzői, megfigyelése, mérése, fájdalomcsillapítási módjai
és azok ápolási specialitásai.
A korai postoperatív szak rizikó tényezői, megelőzésük ápolói feladatai.
A postoperatív szak dokumentálásának ápolási vonatkozásai.
13.3.6.
Hospice ellátás
15 óra/15 óra
A hospice fogalma, alapelvei
A halál és a haldoklás kérdései a társadalomban
A haldokló beteg jogai
A haldoklás szakaszai
A haldokló pszichés gondozása, a család támogatása
A gyász lélektana, a normál gyász lefolyása
A komplikált gyász típusai
Segítség a gyászban
A hospice szervezeti formái
Bentfekvő részlegek (hospice otthon és palliatív osztály)
Otthoni hospice szakellátás
Átmeneti formák
A palliatív ellátás szintjei
A hospice team tagjai és feladatai
Az ápoló feladatai a team-ben
Palliatív és szupportív terápia
A fájdalomcsillapítás alapelvei, módszerei
Egyéb tünetek és kezelésük, ápolási feladatok
Idegrendszeri tünetek
Emésztőrendszeri elváltozások
Légzőrendszer elváltozásai
Egyéb elváltozások (ödéma, lymphoedema, incontinentia, decubitus, gerincvelői
kompresszió, burjánzó tumor, vészhelyzetek)
A terminális állapotban lévő betegek segítése szükségleteik kielégítésében
A méltó búcsú lehetőségei
Kapcsolattartás, segítségnyújtás, tanácsadás betegnek, hozzátartozónak
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szaktanterem, demonstrációs terem
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
gyakorlás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x

x
x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

13.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal

A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Diagnosztikus és terápiás beavatkozások tantárgy

62 óra/62 óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló legyen képes az elméletben megalapozott betegvizsgálati és terápiás módszerek
gyakorlatban történő adaptálására. Kompetenciájának megfelelően adaptálódjon a
diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó feladatok önálló elvégzésére.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ápolástan-gondozástan.
Diagnosztikus-terápiás szakismeretek.
Klinikai ismeretek.
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Mintavétel laboratóriumi és egyéb vizsgálatokhoz

8 óra/8 óra

Vérvétel:
Előkészítés vérvételhez.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése vérvételhez.
Zárt rendszerű vérvétel, a beavatkozás algoritmus szerinti gyakorlása fantomon
vénapunkcióval.
Zárt rendszerű vérvétel gyakorlása perifériás vénakanülből.
Zárt rendszerű vérvétel kivitelezése mikrobiológiai vizsgálat (haemokultúra)
céljából.
Point of care tesztek alkalmazása (vércukor, inr, troponin, d dimer).
Vérminta előkészítése szállításra, speciális szállításra.
Vizelet mintavétel:
Vizelet mintavétel mikrobiológiai vizsgálat céljából.
Vizelet mintavételi eljárások technikái katéteres betegnél.
Előkészítés vizeletgyűjtéshez.
Székletvizsgálatokhoz történő mintavétel előkészítése, kivitelezése, minta szállításra
történő előkészítése.
Köpet, hányadék, torokváladék, sebváladék, hüvelyváladék vizsgálataihoz történő
mintavétel előkészítése, kivitelezése és a minta előkészítése szállításra.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.

14.3.2.

Ápolói feladatok eszközös vizsgálatoknál

EKG vizsgálat ápolói feladatainak gyakorlása:
A környezet előkészítése EKG vizsgálathoz.
A készülék biztonságos működőképességének ellenőrzése.
Papírcsere gyakorlása EKG készüléken.
A beteg szomatikus és pszichés előkészítése EKG vizsgálathoz.
12 elvezetéses EKG készítése.

8 óra/8 óra

Az elkészült EKG felvétel azonosítása.
Az EKG készülék és tartozékainak fertőtlenítése, tisztítása és karbantartása.
Lehetséges hibaüzenetek felismerése, értelmezése az EKG készüléken.
Non-invazív beteg monitorozás gyakorlása.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése beteg monitorozásához.
A beteg megfigyelő monitor működőképességének ellenőrzése.
A beteg szomatikus és pszichés előkészítése beteg monitorozáshoz.
A monitorozás kivitelezése algoritmus alapján.
A monitor riasztási kritériumainak beállítása.
Az egyes paraméterek mérési gyakoriságának beállítása.
Riasztási események visszakeresése, nyomtatása a monitor memóriájából.
A monitor és tartozékainak tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása.
Lehetséges hibaüzenetek felismerése, értelmezése monitoron.
Szülészet-nőgyógyászati vizsgálatok ápolói feladatai.
A környezet előkészítése szülészet-nőgyógyászati vizsgálatokhoz.
A vizsgálathoz használt eszközök megismerése.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése a vizsgálathoz.
A vizsgálati minta azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való
előkészítésének gyakorlása.
Mindennapos beavatkozások (mellkaspunkció, haspunkció, lumbálpunkció,
cysternapunctio, sternumpunkció, ízületi punkciók, tályog punkció) ápolói
feladatainak gyakorlása az alábbi szempontok szerint.
A környezet előkészítésének specialitásai a különböző vizsgálatoknál.
Az eszközök, készülékek, műszerek jellemzőinek, működésének megismerése,
működőképességük megállapításának gyakorlása.
A beteg azonosításának, a különböző beavatkozásokhoz való alkalmasságának
gyakorlása check listák felhasználásával.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének specialitásai az egyes
vizsgálatoknál, beavatkozásoknál.
Az egyes beavatkozásokhoz szükséges eszközök előkészítésének gyakorlása.
Az egyes beavatkozások alatti ápolói feladatok begyakorlása.
A vizsgálati minták azonosításának, kezelésének, tárolásának, szállításra való
előkészítésének gyakorlása.
Az egyes beavatkozások utáni ápolói feladatok és a dokumentáció végzése.
A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.

14.3.3.

Az ápoló gyógyszereléssel kapcsolatos feladatai

15 óra/15 óra

Gyógyszerek tárolása, elrendezése gyógyszeres szekrényben FIFO, biztonsági,
minőségirányítási és ápolás szakmai irányelvek alapján.
A gyógyszerelés ápolói feladatai, szabályai, higiénés és munkavédelmi szempontjai.
Ápolói feladatok gyógyszerelés előtt (felmérés, betegoktatás).
Előkészítés gyógyszereléshez.
Gyógyszerelés kivitelezése írásban elrendelt orvosi utasítás alapján az elrendelt
készítmény azonosításának gyakorlása.

A beteg azonosítás gyakorlása az előírt szempontok szerint.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése per orális gyógyszereléshez.
Per orális gyógyszer beadás algoritmus szerinti kivitelezése.
A környezet, a beteg pszichés és szomatikus előkészítése rectális gyógyszereléshez.
Rectális gyógyszer (kúp) felhelyezése algoritmus szerint.
A beteg gyógyszereléséhez kapcsolódó oktatási, felvilágosítási feladatok
kivitelezése.Előkészítésintramuscularis, subcutan injekció beadásához.
Az elrendelt készítmény beadásához szükséges számítási feladatok gyakorlása.
Az elrendelt injekciós készítmény felszívásának algoritmus szerinti gyakorlása.
Intramuscularis és subcutan injekció beadásának gyakorlása.
Gyárilag elkészített injekciós készítmények beadásának gyakorlása.
Beavatkozások utáni környezetbiztonsági feladatok gyakorlása.
Az elvégzett gyógyszerelés dokumentálása.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
14.3.4.

Ápolói feladatok terápiás beavatkozásoknál

31 óra/31 óra

Előkészítés infúziós terápiához.
Az infúzió bejuttatásának formái, eszközei.
A környezet előkészítése infúziós terápiához.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének gyakorlása.
Az infúzió összeállításának algoritmusa, szabályai.
Az infúziós oldat előkészítésének gyakorlása.
Az infúziós szerelék összeállításának, légtelenítésének gyakorlása.
A perifériás vénakanülálás fogalma, célja, előnye-hátránya.
Előkészítés perifériás vénakanüláláshoz.
Perifériás vénabiztosításhoz történő előkészítés gyakorlása.
A kanülök kezelésének, gondozásának szabályai.
Ápolói feladatok infúziós terápia előtt, alatt, után.
Folyadékpótlás céljából történő gyógyszer nélküli infúzió bekötésének gyakorlása.
Infúzió befejezéséhez kapcsolódó ápolói feladatok gyakorlása.
Az infúziós terápia hibalehetőségei, helyi és általános szövődményei.
Előkészítés transzfúziós terápiához.
A transzfúziós terápia fogalma, célja, módszerei.
Transzfúzió során alkalmazott vér-vérkészítmények és jellemzőik.
A vérrendelés, szállítás, tárolás ápolói feladatai.
A beteg és az eszközök előkészítésének szempontjai.
A vér-vérkészítmény előkészítése transzfúziós terápiához.
Vér-vérkészítmény bejuttatását segítő eszközök, gépek működési
elvei,alkalmazásának, karbantartásának ápolói feladatai.
A könyezet előkészítése transzfúziós terápiához.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A betegmegfigyelés szempontjai transzfúzió alatt-után.
Az egyes beavatkozások utáni ápolói feladatok és a dokumentáció végzése.
A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása.
A dokumentáció gyakorlása.
Oxigénterápia előkészítésének feladatai.
Az oxigén terápia fogalma, célja, élettani hatásai, indikáció-kontraindikáció.

Az oxigénterápia eszközei, biztonságos alkalmazásuk szabályai.
Az oxigén bejuttatásának módjai és azok hatékonysága.
Előkészítés oxigén terápiához, a megfelelő módszer és eszköz kiválasztásának
szempontjai, a beteg pszichés és szomatikus előkészítése, pozicionálása.
A környezet, előkészítése oxigén terápiához.
Az oxigén terápia eszközeinek megismerése, használatba helyezésük gyakorlása.
A megfelelő áramlási sebesség megválasztásának és beállításának szempontjai.
Ápolói felelősség jelentősége oxigénterápia során.
Az oxigénterápia hatékonyságának mérése, a betegmegfigyelés szempontjai.
Oxigénterápiában részesülő beteg előkészítése transzportra.
A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása.
A dokumentáció gyakorlása.
Az inhalációs kezelés ápolói feladatai.
Az inhalációs terápia előkészítésének algoritmusa.
Az inhalációs terápia eszközei, a megfelelő eszköz kiválasztásának szempontjai.
Az eszközök előkészítésének algoritmusa. Az eszközök használatba helyezésének
gyakorlása.
A szükséges, nem gyári inhalációs oldatok számításának és
elkészítésénekgyakorlása.
A beteg pszichés, szomatikus előkészítése, pozicionálása.
Az inhalációs terápia kivitelezésének gyakorlása.
A betegmegfigyelés specialitásai inhalációs terápia során.
Az inhalációs terápia specialitásai gyermekkorban.
A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása.
A dokumentáció gyakorlása.
A légúti váladék eltávolítása.
A légúti váladék fogalma, fokozott képződésének okai, kórélettani jelentősége.
A váladék eltávolításának módszerei (köhögtetés, leszívás,
légzésfizioterápiamódszerek).
A köhögtetés ápolói feladatai a váladék megfigyelésének és kezelésének
szempontjai.
A légúti leszívás módjai, eszközei, ápolói feladatai, szabályai.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítésének és a beteg oktatásának gyakorlása a
légúti váladék eltávolítása céljából.
Légúti váladék eltávolításához alkalmazható eszközök megismerése.
A légúti váladék eltávolításának elősegítése tiszta tudatú betegnél.
Légúti váladék eltávolítása egyszerű légútbiztosítással ellátott eszméletlen beteg
esetében.
Légúti váladék eltávolítása intubált beteg esetében.
Légúti váladék eltávolítása tracheostomával ellátott beteg esetében.
A légúti váladékkezelésnek szempontjai.
A környezet és az eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása.
A váladék eltávolításának és a váladék jellemzőinek dokumentálása.
Légzőtorna. A légzési fizioterápia fogalma, célja, módszerei.
A légzőtorna ápoló feladatai. Részvétel légzőtorna kivitelezésében.
A beteg pszichés és szomatikus előkészítése légzőtornához.
A beteg oktatás és együttműködés jelentősége légzőtorna során.

Együttműködő beteg oktatása légzőtornához.
Segédkezés aktív/ passzív légzőtorna kivitelezésében.
Az enterális mesterséges táplálás módjai, a tápszerek fajtái. A tápszerek fajtái, a
tápszeradagolás módjai. Az enterális mesterséges tápláláshoz használt eszközök. A
táplálás lehetséges szövődményei.
A nosocomiális infekciók okai, következményei, megelőzésük lehetőségei
A fertőző beteg izolálása
A fertőző beteg ápolása
Terápiás tevékenységek higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai.
Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására.
Betegek fizikális képességének felmérése gyógyászati segédeszközök
alkalmazásával kapcsolatban.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Demonstrációs terem, szaktanterem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy tananyagát csoportbontásban kell feldolgozni.
14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
gyakorlás
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

x
x

osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15. Klinikai gyakorlat tantárgy

543 óra/543 óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló az elméletben elsajátított ismereteinek gyakorlatban történő adaptálásával
alkalmassá váljon kompetencia szintjének megfelelően a beteg vizsgálatára, a vizsgált és
észlelt élettani és kóros elváltozások felismerésére, diagnosztikai vizsgálatokhoz
kapcsolódó ápolói feladatok elvégzésére, terápiás és ápolási beavatkozások kompetencia
szintű végzésére.

15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ápolástan- gondozástan
Klinikumi ismertek
Diagnosztikus -terápiás szakismeretek
Diagnosztikus- terápiás beavatkozások
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások belgyógyászati profilú osztályon
108 óra/108 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
A belgyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
Az anamnézis felvételének megfigyelése.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Beteg előkészítés sternum-, mellkas-, haspunkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni
ápolási folyamatban.
Segédkezés légzésfunkciós vizsgálat kivitelezésében.
Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával.
Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében.
Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó
ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs
terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés és segédkezés enterális mesterséges táplálásnál
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikus célú csapolásokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
15.3.2.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások sebészeti profilú osztályon 80 óra/80 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
A sebészeti osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
A sebészeti ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai.

Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Speciális sebészeti fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok
megismerése.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Beteg előkészítés tályog-, izületi punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
Beteg előkészítés endoszkópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
Beteg előkészítés laparoszkópiához, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében.
Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó
ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs
terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés és segédkezés enterális mesterséges táplálásnál.
15.3.3.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások mozgásszervi sebészeti profilú
osztályon
40 óra/40 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
A traumatológiai/ortopédiai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és
terápiás lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
A traumatológiai/ortopédiai ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének
specialitásai.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Speciális traumatológiai/ortopédiai fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói
feladatok megismerése.
Súlyos sérültek vizsgálatának specialitásai.
Betegmozgatás, pozicionálás elvégzése, mobilizálást segítő eszközökkel.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Beteg előkészítése radiológiai vizsgálatokhoz, a vizsgálat metodikájának

megfigyelése.
Beteg előkészítés izületi punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
Beteg előkészítés arthroscopos vizsgálathoz részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében.
Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó
ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs
terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
A konzervatív terápiás módszerek (gipsz-rögzítés, ortézisek) megfigyelés.
Gipszelt végtagú beteg megfigyelése, a végtag vizsgálatának elvégzése.
Segédkezés extensioval rendelkező beteg ápolási folyamatában.
Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására.
Betegek
fizikális
képességének
felmérése
gyógyászati
segédeszközök
alkalmazásával kapcsolatban.
15.3.4.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások szülészeti - nőgyógyászati
osztályon
40 óra/40 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
A szülészet-nőgyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és
terápiás lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
A szülészet-nőgyógyászati ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének
specialitásai.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Speciális szülészet-nőgyógyászati fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói
feladatok megismerése.
Terhes nő fizikális vizsgálatának megfigyelése.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával.
Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
Beteg előkészítés Douglas punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
Beteg előkészítés laparoszkópiához, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.

Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó
ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs
terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
15.3.5.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások neurológiai osztályon 40 óra/40 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
Az ideggyógyászati osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
Az ideggyógyászati ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Speciális ideggyógyászati fizikális vizsgálatokhoz kapcsolódó ápolói feladatok
megismerése.
Zavart tudatú, eszméletlen beteg fizikális vizsgálatának megfigyelése.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Beteg előkészítés EEG, EMG, ENG vizsgálatokhoz.
Beteg előkészítés és megfigyelés kontrasztanyaggal végzett radiológiai
vizsgálatokhoz.
Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával.
Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
Beteg előkészítés lumbal vagy ciszterna punkcióhoz, részvétel a beavatkozás utáni
ápolási folyamatban.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Előkészítés transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához kapcsolódó
ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs
terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
Betegek oktatása gyógyászati segédeszközök alkalmazására.
Betegek
fizikális
képességének
felmérése
gyógyászati
segédeszközök
alkalmazásával kapcsolatban.
15.3.6.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások pszichiátria osztályon40 óra/40 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
Pszichiátriai osztályon betartandó beteg-és dolgozóbiztonsági szabályok.
A pszichiátriai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek feltérképezése.

Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
A pszichiátriai ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Speciális pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz, beteg megfigyeléshez kapcsolódó
ápolói feladatok megismerése.
Zavart tudatú beteg fizikális vizsgálatának megfigyelése.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával.
Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése.
Segédkezés elektroconvulsiv terápia során.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
A gyógyszerelés, gyógyszer osztás speciális szabályai pszichiátriai osztályon.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Speciális pszichoterápiás foglalkozások megfigyelése.
15.3.7.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások urológiai osztályon 40 óra/40 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
A urológiai osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
Az anamnézis felvételének megfigyelése.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.
Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Beteg előkészítés cystoskópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni ápolási
folyamatban.
A beteg előkészítése natív és kontrasztanyagos radiográfiai vizsgáaltokhoz, a
vizsgálatok metodikájának megfigyelése.
Beteg előkészítés katéterezéshez, részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban.
Vizeletgyűjtés, vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával.
Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.

Segédkezés gyógyszerelés kivitelezésében.
Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
Segédkezés a különböző urológiai műtétek beteg előkészítésében, a műtött beteg
fogadásához, megfigyeléséhez, ápolásához kapcsolódó ápolói feladatokban.
15.3.8.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások kisklinikumi osztályokon100 óra/100 óra
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
A különböző kisklinikumi profilú osztályok helyi és intézményi szintű diagnosztikai
és terápiás lehetőségeinek feltérképezése.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
Az anamnézis felvételének specialitásai a különböző kisklinikumi területeken.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
A kisklinikumi területek speciális fizikális vizsgálataihoz kapcsolódó ápolói
feladatok megismerése.
A kisklinikumi területek helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségei.
A különböző területeken alkalmazandó egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia
szintű alkalmazása.
Bedside vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Az osztályon alkalmazott leggyakoribb terápiás módok megismerése.
Az osztályos gyógyszertárolás, gyógyszerrendelés szabályainak megismerése.
Segédkezés, gyógyszerelés kivitelezésében.
Intramusculáris, subcutan injekció bejuttatása orvosi utasításnak megfelelően.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó ápolói
feladatok kivitelezésében.
15.3.9.
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások sürgősségi osztályon 55 óra/55 óra
A sürgősségi osztály helyi és intézményi szintű diagnosztikai és terápiás
lehetőségeinek feltérképezése.
Az osztály munka, baleset, környezetvédelmi és minőségirányítási szabályai.
Új betegek fogadásnak rendje az első orvosi és ápolói vizsgálat megismerése.
A sürgősségi ellátást igénylő beteg anamnézis felvételének specialitásai.
Az orvosi fizikális vizsgálatok módszereinek és az egyes élettanitól eltérő
eredményeinek értelmezése, segédkezés fizikális vizsgálatoknál.
Egyszerű eszközös vizsgálatok kompetencia szintű alkalmazása.
Vérvétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizelet mintavétel laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat céljából.
Vizeletvizsgálat végzése gyorsteszt alkalmazásával.
Segédkezés POCT labordiagnosztikai vizsgálatnál, vércukor mérés kivitelezése.
12 elvezetéses EKG készítése.
Segédkezés non invazív beteg monitorozás kivitelezésében, non invazív
betegmonitorozás kompetencia határokon belül.
Segédkezés / kivitelezés a különböző diagnosztikai vizsgálatokhoz kapcsolódó
ápolói feladatokban.

Beteg előkészítés lumbál-, has-, mellkas-, punkcióhoz, tályog-, izületi punkcióhoz,
részvétel a beavatkozás utáni ápolási folyamatban.
Beteg előkészítés endoszkópos vizsgálatokhoz, részvétel a beavatkozás utáni
ápolási folyamatban.
Előkészítés infúziós terápiához, segédkezés az infúziós terápiához kapcsolódó
ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés sürgősségi transzfúziós terápiához, segédkezés a transzfúziós terápiához
kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
Előkészítés oxigén és inhalációs terápiához, segédkezés oxigén és inhalációs
terápiához kapcsolódó ápolói feladatok kivitelezésében.
15.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
nincs

15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11152-16 azonosító számú
Egészségnevelő és fejlesztő tevékenység
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Egészségnevelés egészségfejlesztés

Egészségnevelés egészségfejlesztés
gyakorlata

A 11152-16. azonosító számú Egészségnevelő és – fejlesztő tevékenység megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
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Közreműködik a rehabilitációs team
munkájában
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Tájékoztatást ad a betegnek és a
hozzátartozójának a rehabilitációs
lehetőségekről

x

x

Megtanítja a beteget a gyógyászati
segédeszközök használatára
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Felvilágosítást ad a szociális gondoskodás
formáiról és az otthoni szakápolás
igénybevételének lehetőségeiről
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FELADATOK
Prevenciós tevékenységet végez
Egészségi állapot felmérésében részt vesz
Tájékoztatást ad az egészséges életmódról és
segíti a pácient, annak családját és közösségét
annak elérésben
Közreműklödik a beteg diétás kezelésében
Egészségfejlesztő foglalkoztatások
szervezésében közreműködik
Közreműklödik a védőoltásokról szóló
tájékoztatásban
Részt vesz a betegek és hozzátartozóik
oktatásában
Megtanítja az emlő és here önvizsgálatát
Tájékoztatást ad szűrővizsgálatokról,
szűrővizsgálatok szervezésében rész vesz,
koordinálja

SZAKMAI ISMERETEK
Egészségnevelés
Egészségfejlesztő, betegségmegelőző
egészségtan
Pszichológia
Pszichiátria
Szociológia
Pedagógia, oktatásmódszertan
Habilitáció - rehabilitáció
Ápoláslélektan
Ápolásetika
Jog
Higiéné
Hospice ellátás

Közösségi ápolás
Otthonápolás, otthoni szakápolás
Szociális gondoskoldás
Gyógyászati segédeszközök
Táplálkozás-egészségtan
Dietetika
Szocializáció
Prevenció szintjei
Védőoltások
Az emlő és here önvizsgálata
Abúzusok és megelőzési lehetőségei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvezeű íráskészség, fogalmazás
írásban
Olvasott és hallott szöveg megértése, szakmai
nyelvű beszédkészség
Beavatkozások eszközeinek használata
Oktatástechnikai, szemléltető eszközök
használata
Gyógyászati segédeszközök használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Empatikus készség
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémaelezés
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

16. Egészségnevelés – egészségfejlesztés tantárgy
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78 óra/78 óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
Az egészségnevelés- egészségfejlesztés tantárgy célja, hogy a tanulók az egészségügyi
alapismeretekre alapozva mélyítsék el az egészségneveléssel, egészségpedagógiával
kapcsolatos ismereteiket, legyenek a birtokában mindannak a tudásnak, amellyel önállóan
és hatékonyan tudják az egészséges és a beteg ember egészségét előmozdítani,
betegségét megelőzni és rehabilitációját segíteni.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségtan
Pszichológia
Pedagógia
Egészségügyi ellátórendszer
Népegészségügy
Egészségfejlesztés

Környezet – egészségügy
Kommunikáció
Speciális kommunikáció
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Egésznevelés
16 óra/16 óra
Az egészségnevelés alapfogalmai.
A pedagógia és egészségnevelés helye és szerepe az egészségügyi ellátó rendszerben.
Az egészségkultúra fogalma, összetevői.
Az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés fogalma és programjai.
Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei.
Az egészség fenntartása a betegség kialakulása, rizikótényezői.
Egészséges életmód összetevői.
Egészségkárosító tényezők.
Egészségtudatos magatartás.
A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi
életben.
Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása.
Az egészségnevelés módszerei, eszközei.
Az egészségnevelés színterei, szervezeti formái.
Foglalkozások tervezése.
Primer prevenció.
Az emlő és a here önvizsgálata.
Abúzusok és megelőzése.
Szexuálhigiéné.
A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának
okai és kockázati tényezői.
Daganatos betegségek megelőzése.
Szekunder prevenció.
Tercier prevenció.
16.3.2.
Mentálhigiéné
Mentálhigiéné fogalma és tárgya, területei.
Az egészséges lelki egyensúly fenntartása.
Énvédő technikák.
Konfliktushelyzetek és kezelése.
Érzelmi élet egyensúlya.
Devianciák és megelőzése.
Burn-out szindróma.
16.3.3.
Táplálkozástan - dietetika3
Táplálkozás-élettani alapismeretek.
Táplálékpiramis.
Egészséges táplálkozás.
Táplálkozási szokások.
A túlzott tápanyagbevitel következményei.
A gyermek és az idős ember táplálkozási szükséglete.
Élelmezési alapismeretek.
Diéták fajtái elkészítési mód és tápanyagtartalom szerint.
Speciális diéták.

8 óra/8 óra

24 óra/24 óra

16.3.4.
Betegoktatás
9 óra/9 óra
Betegoktatás fogalma, célja módszerei.
Betegoktatás típusai.
Beteg és hozzátartozójának oktatási módszerei.
Krónikus betegek oktatása (diabétesz, onkológiai, nefrológiai, pulmonológiai).
Dokumentáció vezetése, beteg napló jelentősége.
Gyógyászati segédeszközök alkalmazása.
16.3.5.
Rehabilitáció
21 óra/21 óra
Rehabilitáció, habilitáció fogalma, tartalma.
Károsodás, egészségkárosodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma.
A rehabilitáció/habilitáció részterületei, színterei.
A rehabilitációs rendszer működése.
Az orvosi rehabilitáció, annak módszerei, hazai intézményrendszere.
Az alkalmazott terület (mozgásszervi, kardiovaszkuláris, pszichiátria) működése,
jellemzői.
Az orvosi rehabilitációhoz kapcsolódó egyéb rehabilitációs tevékenységek.
A foglalkoztatási rehabilitáció folyamata.
Életkori sajátosságok szerinti károsodások, fogyatékosságok.
Pszichiátriai károsodások alap-, és speciális ismeretei.
Neurológiai károsodások alap-, és speciális ismeretei.
Mozgásszervi károsodások alap-, és speciális ismeretei.
Kardio –pulmonalis károsodások alap-, és speciális ismeretei.
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, demonstrációs terem, szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
gyakorlás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x

x
x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Egészségnevelés – egészségfejlesztés gyakorlat tantárgy

93 óra/93óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja, hogy a tanulók sajátítsák el az egészségnevelő –fejlesztő
tevékenység módszereit és alkalmazzák az ápolási – gondozási folyamat során
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségtan
Pszichológia
Pedagógia
Egészségügyi ellátórendszer
Népegészségügy
Egészségfejlesztés
Környezet – egészségügy

Kommunikáció
Speciális kommunikáció
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Egészségnevelés gyakorlat
21 óra/21 óra
Részvétel az egészségi állapot felmérésében.
Részvétel a prevenció különböző formáiban.
Felvilágosító tevékenység folytatása egészségkárosító tényezőkről.
Egészségfejlesztő foglalkozás szervezésében való közreműködés.
Részvétel a páciensek/kliensek egészséges életmódra való felkészítésében.
17.3.2.
Edukációs gyakorlat
16 óra/16 óra
Beteg és hozzátartozójának oktatásában részt vesz (diabetes, nefrológiai,
pulmonológia).
Megtanítja a gyógyászati segédeszközök használatát.
Megtanítja a beteget a beteg napló vezetésére.
A beteget és hozzátartozóját oktatja a szövődménymentes életvitel és életmód
kialakítására.
17.3.3.
Rehabilitációs gyakorlat
56 óra/56 óra
A rehabilitációs rendszer speciális intézményei felépítésének, munkarendjének
megismerése.
Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a
napi munkavégzés során.
Pszichiátriai károsodott betegek ellátásában, gondozásában való
közreműködés/Neurológiai károsodott betegek ellátásában, gondozásában való
közreműködés /Mozgásszervi károsodott betegek ellátásában, gondozásában való
közreműködés/Kardio–pulmonalis károsodott betegek ellátásában, gondozásában
való közreműködés.
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Egészségnevelés gyakorlat: iskolaorvosi rendelő, terhesgondozás, háziorvosi rendelő,
rehabilitációs intézet, kórház fekvőbeteg osztálya.
Edukációs gyakorlat: szakrendelő, tüdőgondozó, rehabilitációs intézet, kórház fekvőbeteg
osztálya.
Rehabilitáció gyakorlat: rehabilitációs intézet, rehabilitációs osztály.

17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat:
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása.
Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés.
A gyermek fogadása.
Részvétel a napi gondozási feladatokban.
A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Mosdatás, fürösztés feladatai.
Pelenkázás, tisztázás.
Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása.
Öltöztetés.
Levegőztetés.
A csecsemő és a gyermek táplálása.
Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban.
Közreműködés a helyes szokások kialakításában.
Részvétel a játéktevékenységben.
A játékok tisztántartása.
Altatás, pihenés biztosítása.
Gondozási feladatok felnőtt korban:
Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése.
Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a
napi munkavégzés során.
A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.
Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása:
magatartás, viselkedés.
testalkat, járás.
érzékszervek működése.
tudatállapot.
fekvés, alvás megfigyelése.
bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr.
kardinális tünetek megfigyelése.
testváladékok megfigyelése.

fájdalom megfigyelése.
folyadékháztartás megfigyelése
A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése:
táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése.
hely- és helyzetváltoztatás segítése.
segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.
ágyazás, ágyneműcsere.
ürítési szükségletek kielégítésének segítése.
incontinens beteg ápolása.
decubitus megelőzés.
Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Fertőtlenítő eljárások alkalmazása.
Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban,
higiénében,
pihenésben,
táplálkozásban,
ürítésben,
öltözködésben,
kommunikációban.
Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése.
Járóbetegellátás gyakorlat
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a
munkavégzés során.
A beteg fogadása, ellátása.
A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése.
Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás.
A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása.
A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció.
Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata.
Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.
Egészségnevelési feladatok.
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Belgyógyászati gyakorlat
A beteg kültakarójának a megfigyelése.
A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése.
Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése.
A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése.
Vérvétel.
Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.
A megfigyelések dokumentálása.
Betegvizsgálat megfigyelése.
Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése.
A különböző kórfolyamatok megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Terápiás beavatkozások megfigyelése.
Ellátási folyamat kísérése.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés megfigyelés.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés,
higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet,
környezeti veszélyek elkerülése
Sebészeti gyakorlat
Sebellátás.
Kötözésben segédkezés.
Szövetegyesítő eljárások megfigyelése.
Sebváladékok megfigyelése.
Drének megfigyelése.
Műtétek.
A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése.
Általános műtéti előkészítésben segédkezés.
Kissebészeti beavatkozások megfigyelése.
Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.
A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése.
Általános műtéti utókezelésben segédkezés.
Aszepszis/antiszepszis.
Kézfertőtlenítés.
Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés.
A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához.
A testváladékokat megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,
légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése.
Traumatológiai gyakorlat
Sérültek fogadása, első vizsgálata.
A sebkötözések.
Sebek dezinficiálása.
Típuskötések alkalmazása.
Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.
Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.
Kötözések az alsó és felső végtagon.
Csonttörések ellátása.
Rögzítő kötések, gipszelések.
A törések vértelen helyretétele, repozició.
Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.
Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése.
Extenzió felhelyezésének megfigyelése.

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A testváladékok megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
Mozgás, pihenés, higiéné.
Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.
Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése
Gyermekgyógyászati gyakorlat
Csecsemő osztályos gyakorlat.
Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.
Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.
Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar).
Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.
Szoptatás és táplálás.
Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.
Testtömeg és testarányok mérése.
Csecsemők állapotváltozásainak felismerése.
Gyermekosztályos gyakorlat.
Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése.
Kardinális tünetek mérése, megfigyelése.
A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.
Érzékszervek működésének megfigyelése.
Köhögés és köpet megfigyelése.
Hányás és hányadék megfigyelése.
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.
A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.
A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.
Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.
Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása.
Pihenés feltételeinek biztosítása.
Beteg környezetének higiénéje.
Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem.
Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás.
Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz.
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.
Kapcsolat a szülőkkel
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat:
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása.
Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés.
A gyermek fogadása.
Részvétel a napi gondozási feladatokban.
A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Mosdatás, fürösztés feladatai.
Pelenkázás, tisztázás.
Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása.
Öltöztetés.
Levegőztetés.
A csecsemő és a gyermek táplálása.
Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban.
Közreműködés a helyes szokások kialakításában.
Részvétel a játéktevékenységben.
A játékok tisztántartása.
Altatás, pihenés biztosítása.
Gondozási feladatok felnőtt korban:
Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése.
Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a
napi munkavégzés során.
A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.
Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása:
magatartás, viselkedés.
testalkat, járás.
érzékszervek működése.
tudatállapot.
fekvés, alvás megfigyelése.
bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr.
kardinális tünetek megfigyelése.
testváladékok megfigyelése.
fájdalom megfigyelése.
folyadékháztartás megfigyelése
A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése:
táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése.
hely- és helyzetváltoztatás segítése.
segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.
ágyazás, ágyneműcsere.
ürítési szükségletek kielégítésének segítése.
incontinens beteg ápolása.
decubitus megelőzés.
Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Fertőtlenítő eljárások alkalmazása.
Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban,
higiénében,
pihenésben,
táplálkozásban,
ürítésben,
öltözködésben,
kommunikációban.
Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése.

Járóbetegellátás gyakorlat
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a
munkavégzés során.
A beteg fogadása, ellátása.
A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése.
Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás.
A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása.
A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció.
Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata.
Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.
Egészségnevelési feladatok
Belgyógyászati gyakorlat
A beteg kültakarójának a megfigyelése.
A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése.
Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése.
A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése.
Vérvétel.
Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.
A megfigyelések dokumentálása.
Betegvizsgálat megfigyelése.
Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése.
A különböző kórfolyamatok megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Terápiás beavatkozások megfigyelése.
Ellátási folyamat kísérése.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés megfigyelés.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés,
higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet,
környezeti veszélyek elkerülése.”

2.59.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
I. EGÉSZSÉGÜGY
ágazathoz tartozó
54 723 01
GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 723 01 számú, Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01
Szakképesítés megnevezése: Gyakorló mentőápoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy
Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy
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 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

Egészségügyi alapismeretek

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár
egészségügyi előképzettséggel, jogász (szakmai
jogi és etikai ismeretek), egészségügyi menedzser
(egészségügyi ellátórendszer)

Szakmai kommunikáció

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, latin szakos nyelvtanár
(orvosi latin)

Ápolástan-gondozástan

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló

Ápoástan-gondozástan gyakorlat

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató,
egyetemi okleveles ápoló, ápoló (BSc),
egészségügyi gyakorlatvezető, csecsemő és
kisgyermekgondozó (egészséges csecsemő és
gyermek gondozása), rendelőintézeti vezető
asszisztens (ápolási-gondozási feladatok
felnőttkorban), szociális munkás (gondozási
feladatok felnőttkorban)

Klinikumi alapozó ismeretek

általános orvos, szakorvos, egészségügyi
szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi
okleveles ápoló, közegészségügyi-járványügyi
felügyelő (mikrobiológia-járványtan),
közegészségügyi járványügyi ellenőr
(mikrobiológia-járványtan), mentőtiszt
(elsősegélynyújtás-első ellátás)

Klinikumi szakismeretek

általános orvos, szakorvos, egészségügyi
szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi
okleveles ápoló

Diagnosztikai és terápiás alapismeretek

egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár,
egyetemi okleveles ápoló

Klinikumi gyakorlat

Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi
szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló,
egészségügyi szaktanár

Egészségügyi asszisztensi feladatok

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár,
egészségtan tanár egészségügyi előképzettséggel,
pszichológus vagy pszichológus tanár (személyiség
fejlesztés önismeret)

Egészségügyi asszisztálás gyakorlata

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi
gyakorlatvezető, ápoló (Bsc, Msc)

Oxiológia alapjai

Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt

Csecsemő és gyermekgyógyászati
oxiológia
Toxicologia
Szülészet- nőgyógyászati oxilógia

Gyermekgyógyász szakorvos, Oxiológus,
sürgősségi szakorvos
Toxikológus szakorvos, oxiológus, sürgősségi
szakorvos, mentőtiszt
Szülész- nőgyógyász szakorvos, Oxiológus,
sürgősségi szakorvos, mentőtiszt

Tömeges baleset - katasztrófa ellátás

Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt

Mentéstechnika

Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt

Betegszállítás

Oxiológus, sürgősségi szakorvos, mentőtiszt

Irányítás

Oxiológus, sürgősségi szakorvos mentésirányítási
gyakorlattal, mentőtiszt mentésirányítási
gyakorlattal

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.
Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
9. évfolyam

heti óraszám
11 óra/hét

10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
140 óra
360 óra/év
140 óra
310 óra/év
961 óra/év
2739 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a
szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret
szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
160 óra
961 óra/év
2237 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

10.

heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

heti
óraszám

11.

ögy

heti
óraszám

ögy

12.

5/13.

heti
óraszám

heti
óraszám
e

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

11

0

11

1

3,5

6,5

5

5

140
Összesen

11

gy

11,6 19,5

1/13.
heti
óraszám
e

gy

22

9

140

12

2/14.

ögy

heti
óraszám
e

gy

11,6 19,5
160

10

10

31,1

31,0

31,1

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

11500-12 Munkahelyi egészség Munkahelyi egészség és
és biztonság
biztonság
Egészségügyi
11110-16 Egészségügyi
alapismeretek
alapismeretek
Szakmai kommunikáció
11221-16 Alapápolás
Ápolástan-gondozástan
Klinikumi alapozó
ismeretek
Klinikumi szakismeretek
11222-16 Klinikumi ismeretek
Diagnosztikai és terápiás
alapismeretek
Klinikumi gyakorlat
11635-16 Egészségügyi
Egészségügyi asszisztensi
assziszensi feladatok
feladatok

0,5

0,5
3

1,5
1,5

1,5

4,5

0,5
2,5

2
5

1

4,5

4,5
1

3

3,5

2

2
4,5

3

3

1

3
1

9

Egészségügyi asszisztálás
gyakorlata
Oxiológia alapjai
Csecsemő és
gyermekgyógyászati
oxiológia
11166-16 Sürgősségi
betegellátás

11165-16Mentéstechnika
11164-16 Logisztika

Szülészet- nőgyógyászati
oxiológia
Toxicologia
Tömeges baleset katasztrófa ellátás
Sürgősségi ellátás
gyakorlata
Mentéstechnika
Betegszállítás
Irányítás
Logisztikai gyakorlat

1

2

2
2,5

2,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5
15,5

2
1
0,5

15,5
2
1
0,5

4

4

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

11500-12
11498-12
Munkahelyi
Foglalkoztatás I. (érettségire
egészség és
épülő képzések esetén)
biztonság

11499-12
Foglalkoztatás II.

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés
1
Nyelvtani rendszerezés
2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Munkahelyi egészség
és biztonság
Munkavédelmi
alapismeretek

288
0
288

ögy

288
0
288

140

e

gy

ögy

90

162
252

140

e

gy

124
93
217

öt évfolyamos képzés egészében: 1151 óra (50,3%)

5/13.

e

gy

361 604
965
1045

453

1045

1/13.

gy

ögy

792 324
1116

160

e

0

18
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

gy

361 604
965

1153 óra (51,5%)

2010

öt évfolyamos képzés egészében: 859 óra (49,7%)
0

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

gy

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2081

928 óra (48,5%)
0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

3

3

0

0

3

0

4

0

4

4

0

0

4

0

4

0
0
0

4
4
62

4
4
62

0
0
0

0
0
0

4
4
62

0
0
0

4
4
62

0

0

0

0

6

6

0

0

6

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

24

24

0

0

24

0

24

0

24

24

0

0

24

0

24

18

18

0

0

0

18

4

4

0

0

0

4

18
4

0

18

0

0

11221-16 Alapápolás

11110-16 Egészségügyi alapismeretek

Munkahelyek
kialakítása
Munkavégzés személyi
feltételei

4

4

4

4

0

0

0

4

2

2

2

2

0

0

0

2

Munkaeszközök
biztonsága

2

2

2

2

0

0

0

2

Munkakörnyezeti
hatások

2

2

2

2

0

0

0

2

Munkavédelmi jogi
ismeretek

4

4

4

4

0

0

0

4

Egészségügyi
alapismeretek

0

162

162

0

0

0

162

0

108

0

Szakmai jogi és etikai
ismeretek
Szociológiai
alapismeretek
A pszichológia alapjai
A pedagógia alapjai
Egészségügyi
ellátórendszer
Népegészségügy
Környezetegészségügy
Egészségfejlesztés
Szakmai
kommunikáció
Orvosi latin nyelv
Kommunikáció
Speciális
kommunikáció
Ápolástangondozástan
Egészséges ember
gondozása
Csecsemő és
kisgyermekgondozás
Akadályozott ember
gondozása

54

0

0

0

0

18

0

0

0

18

18

18

18

18

0

0

0

18

36
18

36
18

36
18

36
18

0
0

0
0

0
0

36
18

18

18

18

18

0

0

0

18

18
18
18

18
18
18

18
18
18

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18
18
18

72

72

0

0

0

72

36
18

36
18

36
18

0
0

0
0

0
0

36
18

18

18

18

0

0

0

18

175

180

0

0

0

180

18

0

0

0

0

0

36
18
18
0

0

18

18

54

162

18

18

0

0

18

18

54

162

90

0

0

0

31

0

72

175

0

0

72

175

0

0

0

0

36

36

36

36

0

0

0

36

18

18

18

18

0

0

0

18

18

18

18

0

0

0

18

18

Ápolástudomány
Ápoláslélektan
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés

11222-16 Klinikumi ismeretek

Klinikumi alapozó
ismeretek
Anatómia-élettan
alapjai, a
mozgásrendszer
A keringés és a légzés
anatómiája és élettana

16
15

16
15
36
36

36
36
162

0

0

0

0

0

0

0

162

0

162

0

0

16
15
36
36

18
18
36
36

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

18
18
36
36

162

162

0

0

0

162

18

18

18

18

0

0

0

18

20

20

20

20

0

0

0

20

Emésztés-kiválasztásszaporodás
szervrendszere

28

28

28

28

0

0

0

28

Az idegrendszer,
endokrin rendszer,
érzékszervek
anatómiája, élettana

24

24

24

24

0

0

0

24

Mikrobiológia,
járványtan, általános
kórtan

36

36

36

36

0

0

0

36

Elsősegélynyújtás-első
ellátás

36

36

36

36

0

0

0

36

Klinikumi
szakismeretek

0

129

126

0

0

0

126

0

0

0

36

0

93

0

129

0

129

0

0

Kardiológia és
pulmonológia alapjai

19

19

19

16

0

0

0

16

Gasztroenterológia és
Nefrológia alapjai

17

17

17

13

0

0

0

13

Hematológi,
Immunológia,
Reumatológia

16

16

16

13

0

0

0

13

Neurológia és
pszichiátria alapjai

15

15

15

12

0

0

0

12

31

31

31

36

0

0

0

36

31

31

31

36

0

0

0

36

Sebészet és
traumatológia
Gyermekgyógyászat

Diagnosztikai és
terápiás
alapismeretek
Diagnosztikai
alapismeretek

0
0

0

Labor diagnosztikai
alapismeretek
Képalkotó
diagnosztika alapjai
Tarápia
Gyógyszertan alapjai,
gyógyszerelés
témakör6
Klinikumi gyakorlat
Belgyógyászati
gyakorlat
Sebészet,
traumatológia
gyakorlat
Csecsemő és
gyermekosztályos
gyakorlat

Egészségügyi assziszensi feladatok

Egészségügyi
asszisztensi feladatok

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

72

72

0

0

0

72

18

18

18

18

0

0

0

18

9

9

9

9

0

0

0

9

9

9

9

9

0

0

0

9

18

18

18

18

0

0

0

18

18

18

18

18

0

0

0

18

0
255

0
0

0
324

0
0

0
0

0
324

0

0

0

93

0
255

78

51

129

129

0

160

0

0

160

42

42

84

84

0

100

0

0

100

42

42

0

64

0

0

64

283

0

0

0

0

0

162

0

42

108

72

72

108

0

36

0

31

0

283

0

283

255

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
diagnosztikai
eljárásoknál

72

72

72

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
bőrgyógyászat és a
szemészet területen

18

18

18

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
fül-orr-gégészeti
területen

18

18

18

0

0

0

0

0

18

18

18

0

0

0

0

0

18

18

18

0

0

0

0

0

Asszisztensi feladatok
urológiai területen
Asszisztensi felladatok
nőgyógyászati
területen

11166-16 Sürgősségi betegellátás

Asszisztensi feladatok
neurológiai és
pszichiátriai területen
Dokumentáció
vezetése a járóbetegellátásban
Prevenció
Rehabilitáció
Személyiség fejlesztés
önismeret
Egészségügyi
asszisztálás
gyakorlata
Betegirányítás
Szakrendelések
Diagnosztikai
gyakorlatok
Gondozás
Oxiológia alapjai
Sürgősségi ellátás
"A" - légutak
oxiológiája
"B" - légzés
oxiológiája
"C" - keringés
oxiológiája
"D" - idegrendszer
oxiológiája
"E" egésztest egész
eset
Traumatológiai
oxiológia
Sebészeti oxilógia
Csecsemő és
gyermekgyógyászati
oxiológia
Csecsemő és
gyermekellátás
oxiológiai

16

36
36
15
36

16

16

0

0

0

0

0

36

36

0

0

0

0

0

36
15

36
15

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

36

36

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

170
0

0

0

36

0

72

0

21
26
18

0

0

0

18
0

170

62

21
88

21
88

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

43

43

0

0

0

0

0

18
78
6

0
0
0

0
0
0

0
78
6

0
0
0

0
78
6

25

0

0

0

0

62

0

18
0
0

0

0

0

10

10

0

0

10

0

10

0

10

10

0

0

10

0

10

0

15

15

0

0

15

0

15

0

10

10

0

0

10

0

10

0

7

7

0

0

7

0

7

0

10

10

0

0

10

0

10

10

10

0

0

10

0

10

31

0

0

31

0

31

4

0

0

4

0

4

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

78
6

0

0

0

31

0

4

0

specifikumai

"A" és "B" légút és
légzés
"C" - keringés
"D" - idegrendszer
"E" - egésztest, egész
eset
Újraélesztés
Szülészetnőgyógyászati
oxiológia
Szülészet
Nőgyógyászat
Toxicologia
Toxikus ártalmak és
ellátásuk
Mérgezések típusai
Tömeges baleset katasztrófa ellátás
Tömeges balesetek
Katasztrófák

6

6

0

0

6

0

6

0
0

5
6

5
6

0
0

0
0

5
6

0
0

5
6

0

4

4

0

0

4

0

4

6

6

0

0

6

0

6

0

31

0

0

31

0

31

0

16
15
16

0
0
0

0
0
0

16
15
16

0
0
0

16
15
16

7

7

0
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11165-16Mentéstechnika
11164-16 Logisztika

Mentéstechnika
A helyszín
"A" - légutak
"B" - légzés
"C" - keringés
"D" - idegrendszer
"E" - egésztest, egész
eset
Újraélesztés
Betegszállítás
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

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

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
3 óra/3 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
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.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

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

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. 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 memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
6 óra/6 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

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

A
11500-16 azonosító számú
Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Munkahelyi egészség és
biztonság

A 11500-16.. azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság
jelentőségét
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

x
x

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi
és szervezési feltételeivel kapcsolatos
munkavédelmi követelményeket

x

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi
követelményeket

x

Munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint
érték
A munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések hátrányos következményei
A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása
Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai
A munkavégzés általános személyi és
szervezési feltételei
Munkaeszközök a munkahelyeken
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
munkahelyeken
A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Biztonsági szín- és alakjelek
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Szabálykövetés
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Visszacsatolási készség
Irányíthatóság

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Irányítási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés

3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

x
x
x
x

18 óra/18 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nincsen előtanulmányi követelmény.
3.3. Témakörök
3.3.1.
Munkavédelmi alapismeretek
4 óra/4 óra
A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége.
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti
feltételeinek értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és
testi épségére.
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények
hatásai,
a
munkavégzésből
eredő
megterhelések,
munkakörnyezet kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei.
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének
érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések,
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy).
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők.
A munkavédelem fogalomrendszere, források.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.
3.3.2.
Munkahelyek kialakítása
4 óra/4 óra
Munkahelyek kialakításának általános szabályai.
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények.
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések.

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk,
lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések.
Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében.
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó
berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás.
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái.
A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése.
Raktározás.
Áruk fajtái, raktározás típusai.
Munkahelyi rend és hulladékkezelés.
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek.
Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei.
3.3.3.
Munkavégzés személyi feltételei
2 óra/2 óra
A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi
ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma,
irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.
3.3.4.
Munkaeszközök biztonsága
2 óra/2 óra
Munkaeszközök halmazai.
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi.
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok.
Munkaeszközök veszélyessége, eljárások.
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei.
Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.
3.3.5.
Munkakörnyezeti hatások
2 óra/2 óra
Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók
részvételének jelentősége
3.3.6.
Munkavédelmi jogi ismeretek
4 óra/4 óra
A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek.
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez.
A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről.
A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe.
Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során.
Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok
Balesetek és foglalkozási megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.

magyarázat

2.

megbeszélés

3.
4.
5.

szemléltetés
házi feladat
teszt

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Szakkönyvek,
munkavédelmi tárgyú
jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási
megbetegedés elemzése
Oktatófilmek (pl. NAPO)

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel

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

A
11110-16 azonosító számú
Egészségügyi alapismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szakmai
kommunikáció

Egészségügyi
alapismeretek

A 11110-16.. azonosító számú Egészségügyi alapismeretek megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Hivatása gyakorlása során az egészségügyi
dolgozóval szemben támaszott etikai, jogi
követelményeknek megfelelő viselkedést,
magatartást tanúsít, tiszteletben tartja az emberi
méltóságot

x

Napi feladatait előítélet mentesen, az egyenlő
bánásmód szabályait betartva látja el

x

Szakmai munkája során figyelembe veszi a
különböző kultúrkörökből érkező betegek
ellátásának jellegzetességeit

x

x

Biztosítja és munkája során érvényesíti a
betegjogokat, betartja az adatkezelési,
adatvédelmi jogszabályokat

x

x

Egészségnevelő tevékenysége során figyelembe
veszi az életkori jellemzőket és ennek
megfelelő nevelési-oktatási módszereket
alkalmaz

x

Segítő hivatását felelősséggel, empatikusan,
toleránsan gyakorolja, a vele kapcsolatba
kerülő egészséges vagy beteg ember
személyiségét tiszteletben tartja

x

Felismeri a betegségből adódó szorongást,
elutasító viselkedést, önvédelmi reakciókat

x

Felismeri az agresszió megnyilvánulási formáit,
a bántalmazott gyermek vagy felnőtt
viselkedését

x

Alkalmazza a szakmai terminológia helyesírási
és kiejtési szabályait
Alkalmazza az orvosi latinban használatos
megnevezéseket
Adekvátan, kongruensen és hitelesen
kommunikál a munkatársakkal, a beteggel és a
hozzátartozóval
A betegellátás során tudatosan használja a
nonverbális csatornákat
Felismeri a kommunikációs folyamatban
bekövetkezett zavarokat
Megfelelően kommunikál látás-, hallás-,
beszédsérült személlyel
Alkalmazza a kommunikációfelvétel és -tartás
szabályait autizmus spektrumzavar esetén

x

x
x
x
x
x
x
x

Segíti akadályozott személyeket a
kommunikációjukban
Támogatja az egészséges életmód kialakítását
Eligazodik az egészségügyi ellátórendszerben,
alkalmazza aa prevenció - kuráció rehabilitáció alapelveit
Részt vesz a betegutak szervezésében
Demográfiai és egészségügyi statisztikai
adatokat értelmez.
Felismeri a rizikófaktorokat
Részt vesz szűrővizsgálatokban
Környezettudatosan gondolkodik, felismeri az
egészséget veszélyeztető környezeti
veszélyforrásokat, kémiai, fizikai és biológiai
környezeti károsító hatásokat
Veszélyes hulladékot kezel
Részt vesz a közösségi egészségfejlesztési
programok szervezésében, kivitelezésében
SZAKMAI ISMERETEK
Általános etika
Egészségügyi etika
Ápolásetika
Egyenlő bánásmód alapelvei
Transz- és multikulturális ápolás, ápolásetika
alapjai
Alaptörvény, sarkalatos jogszabályok
Egészségügyi törvény és egészségügyre
vonatkozó jogszabályok
Általános lélektan
Személyiséglélektan
Szociálpszichológia
Önsegítő csoportok
Orvosi latin nyelv
Kommunikációs alapismeretek
Általános és infokommunikációs
akadálymentesítés
Kommunikációs zavarok felsimerése
Népegészségügy
Az egészségügyi ellátórendszer
Minőségügyi alapismeretek
Statisztika és demográfia
Népegészségügyi jelentőségű szűrővizsgálatok
Prevenció és rehabilitáció
Egészségfejlesztés, közösségi
egészségfejlesztés
Környezetegészségügy
Környezettudatos életmód, környezeti
veszélyforrások és kockázati tényezők
Munkabiztonsági tényezők
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és
írásban
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x

x

Adekvát kommunikáció akadályozott
személyekkel
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelmesség
Megbízhatóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Rendszerekben történő gondolkodás

4. Egészségügyi alapismeretek tantárgy
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162 óra/162 óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi
szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az
egészségügyhöz
kapcsolódó
alapismeretek
elsajátítását
szolgálja,
melyek
nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy
területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Kommunikáció
Szakmai kommunikáció
Munkavédelmi alapismeretek
Ápoláslélektan
Akadályozott ember gondozása
Speciális ápolást igénylők ellátása
4.3. Témakörök
4.3.1.
Szakmai jogi és etikai ismeretek
18 óra/18 óra
A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk
A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.
Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek.
Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk.
Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért.
A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás
intézményei és azok alapvető követelményei.
Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere.
Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi
szabályozások.
Információbiztonság és adatvédelem.
Az egészségügyi dokumentáció kezelése.
Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben.
Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és
szabályozók.

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai.
Az egészségügyi etika alapelvei.
Etikai értékek az egészségügyben.
A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése.
Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben.
Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.
Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.
Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása,
tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..
Esélyegyenlőség biztosítása.
Etikai dilemmák és bioetikai kérdések.
Az abortusz etikai kérdései.
Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.
Etikai kódex.
4.3.2.
Szociológiai alapismeretek
18 óra/18 óra
A szociológia lényege, tárgya, jelentősége.
A szociálpszichológia tárgya, témakörei.
Társadalmi rétegződés és mobilitás.
Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység.
A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei.
Családszociológia.
Szerepek és szerepkonfliktusok.
Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli
tagolódás.
A csoporttagok egymáshoz való viszonya.
A csoport egymást erősítő tényezői.
Deviáns magatartás fogalma, formái.
A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.
Esélyegyenlőség.
Foglalkoztatottság és munkanélküliség.
Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.
Szociális intézményrendszerek.
Az egészségügyi dolgozók.
Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.
Személyes attitűdök a segítő szakmákban.
4.3.3.
A pszichológia alapjai
36 óra/36 óra
Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.
A pszichológia irányzatai.
Alapvető megismerési folyamatok.
Motiváció és érzelem.
Az alvás szerepe, funkciója.
Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok.
A tanulás fogalma, fajtái.
Tanulási modellek.
A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek.
Személyiség-tipológia.
A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata.
Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei.

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés.
A tanulás és viselkedés fejlődése.
Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése.
A gyermek értelmi fejlettségének mérése.
A szorongás lényege, kialakulásának okai.
A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei.
A szorongás kezelése.
Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók.
Az agresszió megnyilvánulási formái
Bántalmazások
4.3.4.
A pedagógia alapjai
18 óra/18 óra
A neveléstudományok helye, felosztása.
Nevelési célok.
A nevelés folyamata.
Nevelési módszerek.
Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok.
A személyiség összetevői. A nevelő személyisége.
Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.
Tanulás és oktatás.
A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.
Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.
Tanulási problémák, zavarok, akadályok.
A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.
Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.
Motiválás és aktivizálás.
Ellenőrzés, értékelés, differenciálás.
Új módszerek a pedagógiában.
Andragógiai alapismeretek.
Kliens/beteg oktatása.
Az egészségnevelés célja, feladata.
Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti
formák, módszerek, eszközök
4.3.5.
Egészségügyi ellátórendszer
18 óra/18 óra
Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a
makrogazdaságban.
A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája.
A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői.
Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői.
Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése.
Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása.
Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben.
Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői.
A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben.
A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben.
A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői.
Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek.
Egészségügyi ellátás az EU-ban.
A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői.

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái.
A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói.
Minőségirányítás az egészségügyben.
Képzés, továbbképzés az egészségügyben.
Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek,
szakszervezetek).
4.3.6.
Népegészségügy
18 óra/18 óra
A népegészségtan tárgya.
A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata.
Az egészség, egészségkulturáltság.
A statisztika fogalma, tárgya.
A statisztikai adatok jellege.
A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás.
A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom).
A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése:
A strukturális demográfia.
Születés, termékenység.
Halandóság.
Természetes népmozgalom.
Család-demográfia.
Reprodukció.
Vándorlások.
Epidemiológia fogalma, tárgya.
Deszkriptív epidemiológia.
A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia
fogalma).
Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege.
A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők.
A morbiditási adatok forrásai.
Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma.
Szociológiai módszerek.
Prevenció és egészségmegőrzés.
Az egészségmegőrzés stratégiája.
Hazai egészség-megőrzési programok.
4.3.7.
Környezet-egészségügy
18 óra/18 óra
A környezet és az egészség kapcsolata.
Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás.
A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században.
A víz szerepe az ember életében.
Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek.
Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai.
A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.
A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői.
A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.
Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre.
Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik.
A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés.
Vegyi anyagok a környezetünkben.

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok.
A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása.
A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre.
A zajártalom és következményei.
A települések típusai és jellemzőik.
Urbanizációs ártalmak.
Az egészséges lakókörnyezet.
A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai.
Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben.
Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése.
Környezeti katasztrófák, haváriák.
Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén.
Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken.
Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata.
Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben.
Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken.
4.3.8.
Egészségfejlesztés
18 óra/18 óra
Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei.
Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői
Az egészség definíciója.
Az egészséget meghatározó tényezők.
Az egészséges életvitel.
A higiéne fogalma, területei.
Személyi higiéne.
Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyagpiramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete.
Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei.
Fizikai, szellemi munka energiaigénye.
A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége.
A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai.
A megfelelő öltözködés.
A prevenció szintjei.
A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok
felismerése.
Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a
tünetek megjelenése esetén.
Védőoltások
A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a
káros szenvedélyek korai felismerése.
A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel.
Önértékelés, önbecsülés.
Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink.
Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák.
Relaxáció formái, jelentősége.
Aktív, passzív pihenés formái.
Az érzelmi élet egyensúlya.
Az akaraterő.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x
x
x
x
x

x

osztály
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal

4.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Szakmai kommunikáció tantárgy

72 óra/72 óra*

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

5.1. A tantárgy tanításának célja
A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek,
aktív, tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális
helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket,
munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Magyar nyelvtan
Magyar irodalom
Történelem
Biológia
Anatómia-élettan
Pszichológia
Személyiség lélektan
Szociálpszichológia
5.3. Témakörök
5.3.1.
Orvosi latin nyelv
36 óra/36 óra
A latin nyelv eredete, fejlődése.
Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése.
Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai.
Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai.
Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó
latin szakkifejezések:
Mozgásrendszer latin szakkifejezései.
Keringési rendszer latin szakkifejezései.
Légzőrendszer latin szakkifejezései.
Emésztőrendszer latin szakkifejezései.
Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései.
Nemi szervek latin szakkifejezései.
Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései.
Idegrendszer latin szakkifejezései.
Érzékszervek latin szakkifejezései.
A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések.
Kórtani és klinikumi elnevezések.
Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései.
Orvosi vények szakkifejezései.
Számnevek.

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és
minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás,
rövidítések, igék és igeragozás, képzők.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
5.3.2.
Kommunikáció
18 óra/18 óra
A kommunikáció fogalma, elemei.
Dinamikai törvényszerűségek.
Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek.
Az őszinte kommunikáció feltételei.
Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban.
Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége.
A közvetlen emberi kommunikáció formái.
Nyelvi szocializációs szintek.
A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői.
A verbális és nonverbális közlés viszonya.
A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése.
A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége.
A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség.
Egészségügyi szakmai kommunikáció:
Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs
lehetőségei.
A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai.
Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.
A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.
Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok
Kommunikáció roma páciensekkel.
Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.
Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel.
Kommunikáció a hozzátartozókkal.
Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között.
Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben.
5.3.3.
Speciális kommunikáció
18 óra/18 óra
A kommunikációs zavarok és okai.
Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel.
A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás.
Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és
fenntartásában.
Infokommunikációs akadálymentesítés.
Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén.
A nyelvi kommunikáció hiányosságai.
A szégyenlősség és gátlásosság.
Kommunikációs gátak és közléssorompók.
A kommunikációs zavarok leküzdése.
Segítő beszélgetés.
Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A szakmai kommunikáció tantárgyat csoportbontásban javasolt tanítani.
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

csoport

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x
x

x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
x
x

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

A
11221-16 azonosító számú
Alapápolás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ápolástangondozástan

Ápolástangondozástan
gyakorlat

A 11221-16. azonosító számú Alapápolás. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Segíti a beteget alapvető szükségleteinek
kielégítésében, a betegbiztonság és a
betegjogok szem előtt tartásával

x

x

Betegmegfigyelést végez, az eredményeket
dokumentáljaKardinális tüneteket észlel, mér,
EKG-t készít, pulzoximetriát végez, az
eredményt rögzíti és jelenti, sürgős esetben
haladéktalanul intézkedik

x

x

Felismeri a beteg megváltozott szükségleteit, a
betegmegfigyelés során észlelt tüneteket jelzi
és jelenti, életet veszélyeztető tüneteket, tünet
együtteseket felismer és haladéktalanul
intézkedik

x

x

Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet
teremt az aszeptikus betegellátás
figyelembevétele mellett

x

x

Pozícionálja, mobilizálja a beteget, mozgást
segítő eszközöket biztonsággal alkalmaz,

x

x

Megfelelően és biztonságosan alkalmazza a
gyógyászati segédeszközöket, az ápolási,
kényelmi és antidecubitus eszközöket,
kötszereket

x

x

Előkészít különböző vizsgálatokhoz
beavatkozásokhoz, kompetenciájának
megfelelően felkészíti a beteget, illetve
segédkezik a beavatkozások kivitelezésében

x

x

FELADATOK
Közreműködik az egészség megőrzésében és
helyreállításában
Részt vesz az egészséges újszülött, csecsemő és
gyermek szükségleteinek biztosításában
Biztosítja az egyén komfortját különböző
életszakaszokban, élethelyzetekben
Gondozási feladatokat lát el a fejlődési
életszakaszoknak és a különböző
élethelyzeteknek megfelelően
Elhelyezi a beteget, részt vesz a betegfelvétel,
átadás és elbocsátás ápolói feladataiban
Ápolási modelleknek megfelelően végzi
munkáját
Részt vesz az ápolási folyamat tervezésében,
kivitelezésében és dokumentálásában
Akadályozott személyt segít, gondoz, ápol,
rehabilitációs programjaiban részt vesz

Testváladékokat megfigyel, felfog, gyűjt, mér,
váladékfelfogó eszközöket szakszerűen
használ, kezel, fertőtlenít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Terminális állapotban lévő, illetve haldokló
betegek alapápolási feladatait ellátja, halott
körüli teendőket ellát

x

x

Részt vesz a szakszerű és jogszerű fizikai
korlátozás kivitelezésében, majd a fokozott
betegmegfigyelésben, a fizikailag korlátozott
beteg szükségleteinek kielégítésében

x

Részt vesz a viziteken, megbeszéléseken, a
gyógyító team tagjaival együttműködik

x

x

Etikus és felelősségteljes magatartást tanúsítva
segítő, támogató kapcsolatot tart a beteggel,
hozzátartozókkal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fizikális lázcsillapítást végez, hidegmeleghatást alkalmaz
Felismeri a decubitus jeleit, súlyosságát
megállapítja, részt vesz az ellátásában
Felismeri az élősködővel fertőzött beteget, részt
vesz az ellátásában, izolálásában
Idős beteget életkorának, szellemi és fizikai
adottságainak megfelelően ápol

Munkája során figyelembe veszi a betegség
személyiségre gyakorolt hatását
Betartja a betegbiztonságra vonatkozó
szabályokat
Munkavégzése során alkalmazza az
ápoláslélektan alapelveit és speciális
vonatkozásait
Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat
SZAKMAI ISMERETEK
Egészséges ember fejlődése, fejlődéslélektana
Egészséges ember gondozása
Prevenció
Egészséges életmód, életvitel
Újszülött-, csecsemő- és gyermekgondozás
Idős ember gondozása
Akadályozott emberek gondozása, ápolása
Esélyegyenlőség
Ápolási elméletek
Ápolásetika
Ápoláslélektan
Team-munka szerepe, jelentősége
Betegfelvétel, betegátadás, elbocsátás
Alapszükségletek szerinti ápolás és betegellátás
Megváltozott szükségletek felmérése,
kielégítése
Ápolási beavatkozások
Vizsgálatok, segédkezés vizsgálatoknál és
beavatkozásoknál
Betegmegfigyelés és riasztás

x
x
x
x

Kardinális tünetek mérése, észlelése,
regisztrálása
Aszeptikus betegellátás, higiéné és
nosocomialissurveillance
Fertőtlenítés és egyszer használatos anyagok
kezelése
Betegbiztonság
Egészségügyi dokumentáció vezetése és
adatvédelem
Ápolási dokumentáció vezetése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvű kommunikáció szóban és
írásban
Alapápolási és gondozási tevékenységek
ellátása
Egyszerűbb terápiás, diagnosztikus célú
vizsgálatok, beavatkozások végrehajtása
Az ápolás, a betegmegfigyelés és riasztás
eszközeinek adekvát és biztonságos
alkalmazása
Eszközök előkészítése, tisztán tartása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Türelmesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

6. Ápolástan-gondozástan tantárgy

175 óra/175 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a
tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az
egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin
6.3. Témakörök
6.3.1.
Egészséges ember gondozása
Az ember és környezete

36 óra/36 óra

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény
Az egészség fogalma
Az egészséges életmód, életvitel összetevői
A prevenció fogalma, szintjei
A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői
A gondozás és nevelés egysége
Családtervezés
Terhesség, a terhes nő életmódja
Terhesgondozás
A szülés és a gyermekágy
Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása
Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
Az anyatejes táplálás fontossága
Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok
A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok
Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és
fejlődésére.
Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló
tünetegyüttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések.
Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz.
Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend
kialakítása
Az iskolaérettség
A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok
A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások
Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás
A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.
Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek,
veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása,
nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a
munka).
Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében.
Veszélyeztető tényezők.

6.3.2.
Csecsemő és kisgyermekgondozás
Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban
A csecsemő tartása, fogása, emelése
Testtömeg, testhossz és testarányok mérése
A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok
Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez
Pelenkaváltás módjai
Táplálási módok és eszközök
A szobatisztaság kialakításának segítése
A mozgás- és játékfejlődés biztosítása
A témakört csoportbontásban kell tanítani.

18 óra/18 óra

6.3.3.
Akadályozott ember gondozása
Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja.
Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai.

18 óra/18 óra

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága.
A fogyatékossági formák definíciója.
Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei,
a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal
élő gyermekek és felnőttek esetében.
Az akadályok fajtái.
Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere.
Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői.
Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban.
Fizikai akadálymentesítés.
Infó-kommunikációs akadálymentesítés.
Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése,
antidiszkrimináció a gyakorlatban).
Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása.
6.3.4.
Ápolástudomány
16 óra/18 óra
Az ápolás története.
A betegápolás fejlődése Magyarországon.
A szükségletek hierarchiája.
Az ápolási folyamat.
Az ápolási dokumentáció részei.
Ápolási modellek.
Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői.
Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje.
Az életműködéseken alapuló ápolási modell.
Az önellátáson alapuló ápolási modell.
A fejlődésen alapuló modell.
A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell.
Az adaptáción alapuló ápolási modell.
A rendszerelméleten alapuló ápolási modell.
Ápolási modellek a gyakorlatban.
Az ápolás meghatározása.
Az ápolás funkciói.
Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók.
A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása.
Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi
higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség).
Ápolási dokumentáció vezetése.
A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi
eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete.
Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban.
Ápolástudományi folyóiratok.
6.3.5.
Ápoláslélektan
15 óra/18 óra
A betegség hatása a személyiségre.
A betegséggel kapcsolatos attitűdök.
A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése.
Szororigén pszichés ártalmak.
Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal,
beavatkozásokkal kapcsolatban.

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással
kapcsolatban, a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek
esetén, valamint a haldoklás folyamatában.
6.3.6.
Ápolási beavatkozások
36 óra/36 óra
Asepsis-antisepsis fogalma.
A fertőtlenítés alapfogalmai.
Fertőtlenítő eljárások.
Fertőtlenítő szerek.
A sterilizálás alapjai.
A sterilizálás munkafázisai.
Sterilizáló eljárások.
Steril anyagok tárolása, kezelése.
Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi
intézményekben.
Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata.
Veszélyes hulladékok kezelése.
Fertőző beteg elkülönítése, ápolása.
A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.
A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon.
A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei.
A beteg ágya, ágyazási formák.
A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.
Fekvés és fektetési módok.
A beteg mobilizálása.
Rugalmas pólya felhelyezése.
Kényelmi eszközök és használatuk.
Gyógyászati segédeszközök használata.
A beteg etetése, itatása.
A beteg testének tisztántartása.
Élősködők okozta fertőzések ellátása.
Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű
használata, fertőtlenítése.
Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.
A széklet- vizeletürítés biztosítása.
Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.
Beöntés.
Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.
Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.
A légzés segítése.
Biztonságos környezet megteremtése.
A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a
fizikai korlátozás alatt.
Idős beteg ápolása.
Decubitus.
Norton és Braden skála használata.
A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.
Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.
A halott körüli teendők.
A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt.

A témakört csoportbontásban kell tanítani.
6.3.7.
Betegmegfigyelés
36 óra/36 óra
A betegmegfigyelés általános szempontjai.
A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése.
Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése.
Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok).
A tudatállapot megfigyelése.
A beteg alvásának megfigyelése.
A bőr, hajas fejbőr megfigyelése.
A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése.
A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).
Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése.
Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék,
menstruációs váladék).
Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése.
A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése
Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése.
A megfigyelés eredményeinek dokumentálása.
A témakört csoportbontásban kell tanítani.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem).
Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem).
Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem).
Egyéb témakörök: tanterem.

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A csecsemő és kisgyermekgondozás, az ápolási
betegmegfigyelés témakör csoportbontást igényel.

beavatkozások,

valamint

a

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
gyakorlás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x

x

osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

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

A
11222-16 azonosító számú

Klinikumi ismeretek.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Klinikumi
gyakorlatok

Diagnosztikai és
terápiás
alapismeretek

Klinikumi
szakismertek

Klinikai alapozó
ismeretek

A 11222-16. azonosító számú Klinikumi ismeretek. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK

Felismeri az emberi test élettani
működésétől és az ettől eltérő állapotokat,
folyamatokat

x

x

Felismeri a veszélyhelyzeteket, kritikus
állapotokat, haladéktalanul intézkedik és
részt vesz az életveszély elhárításában

x

x

x

Szakszerűen nyújt elsősegélyt, részt vesz
az elsődleges ellátásban

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vizeletvizsgálathoz előkészíti a beteget,
gyorsteszttel vizeletvizsgálatot végez,
vizsgálati anyagot vesz gyűjtött vizeletből

x

x

Mintát vesz köpetből, torok-, szem-, orr,
fülváladékból, sebváladékból, székletből,
hányadékból és egyéb testváladékokból,
azokat megfelelően kezeli és gondoskodik
a vizsgálatra történő eljuttatásukról

x

x

Előkészíti a beteget vizsgálatokhoz,
segédkezik a betegnek a vizsgálat előtt és
után

x

x

x

x

Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció
alapján közreműködik a gyógyszerelésben,
ic, sc, im injekciót ad

x

x

Előkészít infúziós terápiához, segédkezik
infúziós terápia kivitelezésében, megfigyeli
a beteget az infúziós terápia alatt és után

x

x

Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a
gyógyszer szervezetbe történő juttatásában
Alkalmazza a zárt vérvételi
technikákat
Betegágy melletti vércukor meghatározást
végez

Betegmegfigyelést végez

x

Alkalmazza a fájdalomcsillapítás nem
gyógyszeres formáit

x

x

x

Fizikális lázcsillapítást végez

x

x

x

Alkalmazza a meleg és hideg terápiás
módszereket

x

Részt vesz a nosocomialissurveillance
tevékenységben

x

x

x
x

Közreműködik a belgyógyászati betegek
ellátásában és ápolásában

x

x

x

Részt vesz a sebészeti és tarumatológiai
betegek ellátásában és ápolásában

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Diagnosztikus és terápiás eszközök
előkészítése, használata, fertőtlenítése

x

x

Betegmegfigyelés és segédkezés
diagnosztikus és terápiás beavatkozások
előtt, alatt, után

x

x

Segédkezik a beteg
ellátásában és ápolásában

gyermekek

s

SZAKMAI ISMERETEK

Anatómia-élettan
Általános kórtan
Mikrobiológia-járványtan
Elsősegélynyújtás, első ellátás
Gyógyszertan
Gyógyszerelés
Diagnosztikus és terápiás beavatkozások

x
x
x
x

Általános orvostan és belgyógyászat
Általános sebészet és traumatológia
Gyermekgyógyászat

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

A beteg előkészítése, a diagnosztikus és
terápiás beavatkozásokhoz

x

x

Biztonságos betegkörnyezet biztosítása a
diagnosztikus és terápiás beavatkozások,
tevékenységek során

x

x

Betegmegfigyeléssel és vizsgálati
anyagokkal kapcsolatos teendők ellátása

x

x

Elsősegélynyújtás, riasztás, segédkezés az
elsődleges ellátás során

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Precizitás
Felelősségtudat
Türelmesség

x
x

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Segítőkészség

x

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Helyzetfelismerés
Következtetési képesség
A környezet tisztántartása

x

x

x

x

7. Klinikai alapozó ismeretek tantárgy

x

162 óra/162 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének
megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az
egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia
Népegészségügy
Környezet egészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Belgyógyászat alapjai
Sebészet és traumatológia alapjai
Gyermekgyógyászat alapjai
Diagnosztikai alapjai
Belgyógyászati gyakorlat
Sebészeti és traumatológia gyakorlat
Gyermekgyógyászati gyakorlat
7.3. Témakörök
7.3.1.
Anatómia-élettanalapjai, a mozgásrendszer

18 óra/18 óra

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai.
Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek.
Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése.
7.3.2.

A keringés és légzés anatómiája és élettana

Szív felépítése, működése.
Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés.
Perifériás vérkeringés élettana.
Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai.
Véralvadás.
Vércsoportok.
Nyirokrendszer.
Légzőrendszer felépítése.
Légzés élettana, szabályozása.
Tüdő szerkezete, érrendszere.
Mellhártya

20 óra/20 óra

7.3.3.

Emésztés-kiválasztás-szaporodás szervrendszere

28 óra/28 óra

Emésztőrendszer szakaszai.
Máj, hasnyálmirigy.
Hashártya.
Tápanyagok, építőanyagok, enzimek.
Emésztés mechanizmusa.
Anyagcsere, energiaforgalom
Vese szerkezete, élettana.
Normál vizelet.
Vizeletelvezető és –tároló rendszer.
Vizeletürítés mechanizmusa.
Női nemi szervek, menstruációs ciklus.
Férfi nemi szervek..
7.3.4.
Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája,
élettana
24 óra/24 óra
Idegrendszer felosztása.
Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény.
Gerincvelői reflexek.
Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák.
Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.
Agyvíz.
Környéki idegrendszer.
Vegetatív idegrendszer.
Endokrin rendszer.
Érzékszervek.
Hőszabályozás.
7.3.5.
Mikrobiológia-járványtan, ált.kórtan
36 óra/36 óra
Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai
Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek,
ízeltlábúak).
Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén
mikroorganizmusok).
A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása,
ellenálló képessége).
A bőr természetes mikroflórája.
A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége.
A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei.
A fertőzés.
A járványfolyamat mozgatóerői.
A fertőző betegségek előfordulási módjai.
A fertőző betegségek felosztása.
A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység
A kórtan fogalma, tárgya, részterületei.
Betegség, kóros állapot meghatározása.
A betegségek kóroktana (etiológia).

A betegségek lefolyása (patogenezis).
A szervezet reakcióinak csoportosítása.
Jelző reakciók (fájdalom, láz).
Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz,
gyulladások).
Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése).
A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások).
A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége.
Karcinogén tényezők.
A daganatok általános jellemzése és osztályozása.
A daganatok hatása a szervezetre.
Rákmegelőző állapotok.
Daganatra figyelmeztető jelek
7.3.6.
Elsősegélynyújtás-első ellátás
36 óra/36 óra
A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc.
Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei.
Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai.
A helyszín szerepe.
A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése.
ABCDE szemléletű állapotfelmérés
Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén.
A: alégútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása.
Légúti idegentest eltávolítása
Eszköz nélküli légútbiztosítás
Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA)
B: a légzés megítélése.
Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás.
C: a keringés megítélése.
A sokk jeleinek felismerése.
D: az eszmélet, és tudat megítélése
Görcsroham felismerése ellátása
Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők.
E: egész test, egész eset megítélése.
Lehűlés elleni védelem
Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és
kezelése
Az állapotváltozás nyomon követése
ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél.
A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások.
B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén.
C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata.
D: az eszméletlen beteg ellátása.
E: egész test, egész eset megítélése.
Sérültek állapotfelmérése, ellátása.
Sebellátás (fedőkötések).
Vérzések ellátása
Amputátum kezelés
Rándulás, ficam, törés ellátása.
Termikus traumák ellátása.

Elektromos balesetek.
Tömeges balesetek, katasztrófák.
Mérgezések.
A méreg fogalma, behatolási kapuk.
A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők.
Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED)
Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR)
A témakör részletes kifejtése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, az Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben,
csoportbontásban kell oktatni.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az elsősegélynyújtás-első ellátása témakört skill és szimulációs gyakorlatok segítségével
csoportbontásban javasolt elsajátítani.
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjátés
házi feladat
skill gyakorlat
szimulációs gyakorlat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

x

csoport
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x
x
x
x
x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.

Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz kiegészítés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x

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

129 óra/129 óra*

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

8.1. A tantárgy tanításának célja
Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az
egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia
Eü. ellátórendszer
Népegészségügy
Környezet egészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Egészséges ember gondozása
Csecsemő és kisgyermek gondozása

Akadályozott ember gondozása
Ápolástudomány
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés
Egészséges csecsemő és gyermek gondozása
Járó beteg ellátási gyakorlat
Ápolás és gondozási gyakorlat
Anatómia-élettan
Elsősegélynyújtás-első ellátás
Mikrobiológia
Általános kórtan
Diagnosztikai alapjai
Terápiás ismeretek
Belgyógyászati gyakorlat
Sebészeti és traumatológia gyakorlat
Gyermekgyógyászati gyakorlat
8.3. Témakörök
8.3.1.
Kardiológia és pulmonológia alapjai

19 óra/16 óra

A belgyógyászat alapjai.
Belgyógyászat tudományterületei.
Betegvizsgálati módszerek.
Kardiológia.
Keringési rendszer kórfolyamatai.
Kardiális eredetű betegségek és ellátása.
Vascularis eredetű betegségek és ellátása.
Légző rendszer kórfolyamatai.
Pulmonológia.
A légutak betegségei és ellátása.
A tüdő betegségei és ellátása.
Légzési elégtelenséghez vezető kórképek.

8.3.2.

Gasztroenterológia és nefrológia alapjai.

Gasztroenterológia.
Emésztő rendszer kórfolyamatai
Emésztő csatorna betegségei.
Emésztő mirigyek betegségei és ellátása.
A táplálkozás és az anyagcsere zavarai.
A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai.
Nefrológia.
A húgyutak betegségei és ellátása.
A vese betegségei és ellátása.
Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása.

17 óra/13 óra

8.3.3.

Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai

16 óra/13 óra

Hematológia és immunológia.
Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása.
Az endokrin rendszer kórfolyamatai.
Endokrinológia.
Endokrin mirigyek betegségei és ellátása.
Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása.
Mozgás rendszer kórfolyamatai.
Reumatológia.
A csontok betegségei és ellátása.
Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása.
Az izmok betegségei és ellátása.
Az idegrendszer kórfolyamatai.
8.3.4.

Neurológia és pszichiátria alapjai

16 óra/12 óra

Neurológia.
Központi idegrendszer betegségei és ellátása.
Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása.
Pszichiátria.
Magatartás zavarok.
Szenvedélybetegségek.
Hangulat zavarok.
Személyiség zavarok.
Szorongásos kórképek.
8.3.5.

Sebészet és traumatológia alapja

Aszepszis/Antiszepszis.
Sebészeti kézfertőtlenítés.
Műtéti terület fertőtlenítése.
Műtéti eszközök sterilizálása.
A műtő fertőtlenítése.
Sebészeti fertőzések.
Pyogen fertőzések.
Anaerob fertőzések.
Érzéstelenítés.
Általános érzéstelenítés.
Regionális érzéstelenítés.
Helyi érzéstelenítés.
Műtéti technikák.
Műtéti behatolási technikák.
Endoscopos műtéti technikák.
Mikroszkópos műtéti technikák.
Műtéti előkészítés és utókezelés.
A testtájak sebészete és traumatológiája.
A fej sebészete.

31 óra/36 óra

Az arc fejlődési rendellenességei.
A fej sérülései.
Az agy sebészete.
A nyak sebészete.
A nyak sérülései.
A pajzsmirigy sebészete, struma.
A gerinc sebészete.
A gerinc sérülései.
Korrekciós műtétek.
A mellkas sebészete.
A tüdő sebészete.
A szív sebészete.
A has sebészete.
A gyomor és nyombél sebészete.
Vékonybél és féregnyúlvány sebészete.
A vastagbél és végbél sebészete.
Máj és az epeutak sebészete.
A lép sebészete.
Méh és függelékeinek sebészete.
A vese és a húgyutak sebészete.
A hasfal sebészete.
A végtagok traumatológiai ellátása.
A vállöv és felső végtag sérülései.
A medence sérülései.
Az alsóvégtagok sérülései.
A végtagok keringési zavarainak sebészete.
Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai.
Császármetszés.
Méhen kívüli terhesség
8.3.6.

Gyermekgyógyászat alapja

31 óra/36 óra

Csecsemő és újszülöttkor betegségei.
Újszülöttkorianoxia.
Szülési sérülések.
Az újszülött vérzéses betegségei.
Kóros újszülöttkori sárgaság.
Az újszülött fertőző betegségei.
Fejlődési rendellenességek.
A hirtelen csecsemő halál.
Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei.
Az orr- és garatüreg betegségei.
A gége, a légcső és a hörgők betegségei.
A tüdő betegségei.
A szív betegségei.
A gyomor és a belek betegségei.
Anyagcsere betegségek.
Folyadék-elektrolit háztartás zavarai.
Hasmenéses betegségek, toxicosisok.
Vérszegénység – Anaemia, Leukémia.

Gyermekkori vesebetegségek.
Heveny fertőző betegség.
Hiánybetegségek.
Mérgezések gyermekkorbanA témakör részletes kifejtése
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kisleőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése

x

x
x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy

72 óra/72 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése,
rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Biológia
Szakmai jogi és etikai ismeretek
Pszichológia alapjai
Pedagógia alapjai
Eü. ellátórendszer
Népegészségügy
Környezet egészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Kommunikáció
Speciális kommunikáció
Egészséges ember gondozása
Csecsemő és kisgyermek gondozása
Akadályozott ember gondozása
Ápolástudomány
Ápoláslélektan
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés
Egészséges csecsemő és gyermek gondozása
Járó beteg ellátási gyakorlat
Ápolás és gondozási gyakorlat
Anatómia-élettan
Elsősegélynyújtás-első ellátás
Mikrobiológia
Általános kórtan
Belgyógyászat alapjai
Sebészet és traumatológia alapjai
Gyermekgyógyászat alapjai

Belgyógyászati gyakorlat
Sebészeti és traumatológia gyakorlat
Gyermekgyógyászati gyakorlat
9.3. Témakörök
9.3.1.
Diagnosztika alapjai

18 óra/18 óra

Diagnosztikai alapfogalmak
Auto-, hetero anamnézis
Objektív tünet, szubjektív panasz
Tünet, tünet együttes
Diagnózis
Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek
Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában
A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai
Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok).
Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek
TesttömegTestmagasságTestarányTestkörfogat mérés.
Vitális paraméterek mérése, megfigyelése.
Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése.
A csapolások elméleti alapjai, céljai.
A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációikontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési,
megfigyelési és dokumentációs feladatok.
A biopsziák elméleti alapjai, céljai.
A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációikontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési,
megfigyelési és dokumentációs feladatok
.
9.3.2.
Labordiagnosztikai alapismeretek
8 óra/8 óra
Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai.
A preanalitikai fázis feladatai.
Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői.
A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál.
Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával.
Testváladékok mintavételi technikája.
Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz.
A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai.
Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja,
módszerei, jelentősége a betegellátásban.
Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése.

9.3.3.

Képalkotó diagnosztika alapjai

10 óra/10 óra

Radiológiai alapismeretek.
Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei.
A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai
vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői.
A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.
A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai.
A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és
megfigyelési specialitásai.
A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői.
Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai.
Az
egyes
endoszkópos
beavatkozásokhoz
(emésztőrendszerilégzőrendszeriendoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési
és dokumentációs feladatok.A témakör részletes kifejtése
9.3.4.

Terápiás alapismeretek

18 óra/18 óra

Terápia,
Tüneti-támogató terápia,
Supportív terápia,
Palliatív terápia,
Komfort terápia,
Aspecifikus-, specifikus terápia.
Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:
Konzervatív terápia,
Műtéti terápia,
Dietoterápia,
Fizioterápia,
Pszichoterápia.
Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában.
A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok
betartásával.
A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai.
Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül.
A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre.
A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációikontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés,
hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS,
alternatív medicina módszerei).
A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai.
A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása.
Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül.
A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei.
A lázcsillapítás indikációi, módszerei.
A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi.
A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa.
Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai.
A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása.
A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai.
9.3.5.

Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés

18 óra/18 óra

Gyógyszertani alapfogalmak.
Gyógyszerrendelés alapfogalmai.
Gyógyszerek hatásmechanizmusai.
Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői.
Gyógyszerinterakciók és mellékhatások.
Gyógyszerformák és jellemzőik.
Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik.
Gyógyszeradagok kiszámítása.
Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok,
mértékegységek).
Ápolói feladatok gyógyszerelés során.
Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai.
A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái.
A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái.
A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái.
A gyógyszerelés higiénés szabályai.
A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során.
A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége.
Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása.
A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során.
A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai.
A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban
Injekciós terápia.
Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai.
Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik.
Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése.
Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői.
Pen jellemzői.
Előkészítés injekciózáshoz.
A gyógyszer felszívás algoritmusa.
Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok.
Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei.
Infúziós terápia.
Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre.
A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás,
intraosseáliskanülálás).
Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás
intravasculariskanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló
készülékek).
Előkészítés infúziós terápiához.
A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai.
Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében.
Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa.
Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi
szabályok.
A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során.
Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei.
Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai.

Vércsoport meghatározás.
A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre.
A vércsoport meghatározás eszközei.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.
Vércsoport meghatározás utáni feladatok.
A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem, demonstrációs terem.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A diagnosztikai és terápiás alapismeretek tananyaga csoportbontásban kerüljön
elsajátításra.
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x
x
x
x
x
x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
10. Klinikumi gyakorlatok tantárgy

255 óra/255 óra*

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

10.1.

A tantárgy tanításának célja

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét.
A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások
megfigyelés, összefüggések elemzése.

10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Szakmai jogi és etikai ismeretek
Szociológiai alapismertek

Pszichológia alapjai
Pedagógia alapjai
Eü. ellátórendszer
Népegészségügy
Egészségfejlesztés
Orvosi latin
Kommunikáció
Speciális kommunikáció
Egészséges ember gondozása
Csecsemő és kisgyermek gondozása
Akadályozott ember gondozása
Ápolástudomány
Ápoláslélektan
Ápolási beavatkozások
Betegmegfigyelés
Egészséges csecsemő és gyermek gondozása
Járó beteg ellátási gyakorlat
Ápolás és gondozási gyakorlat
Anatómia-élettan
Elsősegélynyújtás-első ellátás
Mikrobiológia
Általános kórtan
Belgyógyászat alapjai
Sebészet és traumatológia alapjai
Gyermekgyógyászat alapjai
Diagnosztikai alapjai
Terápiás ismeretek
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Belgyógyászai gyakorlat

129 óra/160 óra

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok.
A beteg kültakarójának a megfigyelése.
A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése.
Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése.
A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése.
Vérvétel.
Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.
A megfigyelések dokumentálása.
Betegvizsgálat megfigyelése.
Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése.
A különböző kórfolyamatok megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Terápiás beavatkozások megfigyelése.
Ellátási folyamat kísérése.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés megfigyelés.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés,
higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet,
környezeti veszélyek elkerülése.
10.3.2.

Sebészeti gyakorlat

42 óra/58 óra

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése.
Sebellátás.
Kötözésben segédkezés.
Szövetegyesítő eljárások megfigyelése.
Sebváladékok megfigyelése.
Drének megfigyelése.
Műtétek.
A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése.
Általános műtéti előkészítésben segédkezés.
Kissebészeti beavatkozások megfigyelése.
Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.
A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése.
Általános műtéti utókezelésben segédkezés.
Aszepszis/antiszepszis.
Kézfertőtlenítés.
Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés.
A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához.
A testváladékokat megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,
légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése.
10.3.3.

Traumatológia gyakorlat

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése.
Sérültek fogadása, első vizsgálata.
A sebkötözések.
Sebek dezinficiálása.
Típuskötések alkalmazása.
Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.
Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.
Kötözések az alsó és felső végtagon.

42 óra/42 óra

Csonttörések ellátása.
Rögzítő kötések, gipszelések.
A törések vértelen helyretétele, repozició.
Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.
Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése.
Extenzió felhelyezésének megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A testváladékok megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
Mozgás, pihenés, higiéné.
Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.
Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése
10.3.4.

Gyermekgyógyászai gyakorlat

42 óra/64 óra

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése.
Csecsemő osztályos gyakorlat.
Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.
Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.
Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar).
Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.
Szoptatás és táplálás.
Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.
Testtömeg és testarányok mérése.
Csecsemők állapotváltozásainak felismerése.
Gyermekosztályos gyakorlat.
Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése.
Kardinális tünetek mérése, megfigyelése.
A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.
Érzékszervek működésének megfigyelése.
Köhögés és köpet megfigyelése.
Hányás és hányadék megfigyelése.
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.
A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.
A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.
Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.
Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása.
Pihenés feltételeinek biztosítása.
Beteg környezetének higiénéje.
Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem.
Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás.

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz.
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.
Kapcsolat a szülőkkel.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.4.

Belgyógyászati osztály.
Sebészeti osztály.
Traumatológia.
Csecsemő és gyermekosztály.
10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
megfigyelés
projekt
irányított feladat megoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

csoport
x

x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám
1.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési
kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó
eszközök és
csoport- osztályfelszerelések
egyéni
bontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

x

1.3.

Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

x

1.6.

Információk önálló rendszerezése

x

1.7.

Információk feladattal vezetett rendszerezése

x

2.
2.1.
2.2.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése

x
x

2.3.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

2.4.

Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

x

3.
3.1.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése

x

3.2.

Elemzés készítése tapasztalatokról

x

3.3.

Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

x

3.5.
4.

Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés
után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében

4.1.

Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással

5.
5.1.
6.
6.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése

6.2.

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

x

6.3.

Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

x

3.4.

x
x
x
x

x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11635-1616 azonosító számú
Egészségügyi asszisztensi feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Egészségügyi
asszisztensi feladatok

Egészségügyi
aszisztálás gyakorlata

A 11635-16 azonosító számú Egészségügyi asszisztensi feladatok. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x
x

x

x

FELADATOK
Részt vesz a járóbeteg szakellátásban
Betegedukaciót végez
Beteget fogad, irányít, ismeri és alkalmazza a
betegosztályozás szabályait
Sürgősségi eseteket felismer, orvost hív,
szükség esetén elsősegélyt nyújt
Beteget beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz
pozicionál
A laboratóriumi mintavételi- és tárolási
szabályokat ismeri és alkalmazza

x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Egészségügyi törvény és az egészségügyi
ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályok,
finanszírozás
Aszeptikus betegellátás, higiéné és
nosocomialissurveillance
Asszisztálás és segédkezés vizsgálatoknál
Betegfelvétel, betegirányítás
Betegmegfigyelés, betegbiztonság
Diagnosztikus és terápiás eszközök
előkészítése, használata, fertőtlenítése
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Informatikai eszközök használata
Szakmai nyelvű íráskészség és beszédkészség
Betegelőkészítés vizsgálatokhoz
Betegmegfigyelés vizsgálatok alatt és után
Betegbiztonság megteremtése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Önállóság
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Empatikus készség
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeret helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértékelés

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

11. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy

283 óra/283 óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való
felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Ápolástan-gondozástan
Klinikumi szakismeretek
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Asszisztensi feladatok diagnosztikus eljárásoknál
72 óra/72 óra
Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai
Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen
Kardiológiai vizsgáló módszerek
Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei
Reumatológiai vizsgáló módszerek
Sérülések, bántalmazások jelei
Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai
Csípőficam szűrés
Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges)
Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai
Szülészeti vizsgálatok
A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana
Laboratóriumi vizsgálatok
Légzésfunkciós vizsgálat
Testváladékok vételének szabályai, protokollok
Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának
szabályai
Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás
A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg segítése
vizsgálat előtt, alatt és után;
Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során
Betegbiztonság
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz
Higiéné és nosocomialissurveillanceajáróbeteg ellátásban

11.3.2.
Asszisztensi feladatok bőrgyógyászat és szemészet területén 18 óra/18 óra
A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek)
Mikroorganizmusok okozta betegségek
Allergiás megbetegedések
Genetikai eredetű megbetegedések
Parazitás fertőzések, betegségek
Daganatos elváltozások

Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség
Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek
Bőrbetegek vizsgálata
A szem leggyakoribb betegségei
Szemészeti vizsgáló módszerek
Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai
Diagnosztikus tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során11.3.3.
Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen
18 óra/18 óra
A fül betegségei
Az orr és melléküregeinek betegségei
A gége betegségei
Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek
A hallás vizsgálatának módszerei
Idegen test eltávolítás
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai
Diagnosztikus tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen
Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása során
Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után;
a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása
Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.4.
Asszisztensi feladatok urológiai területen
18 óra/18 óra
Urológiai vizsgáló módszerek
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai
Diagnosztikus tesztek alkalmazása
Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz
Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; Közreműködés,
asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.5.
Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen
18 óra/18 óra
Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,)
Vérzési rendellenességek
Menopausa
Nőgyógyászati vizsgáló módszerek
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai
Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz
Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után
Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.6.

Asszisztensi feladatok neurológiai és pszichiátriai területen 16 óra/16 óra

Neurológia kórfolyamatra utaló tünetek, panaszok
Neurológia vizsgáló módszerek
Pszichiátriai vizsgáló módszerek
Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai
Mintavétel szabályai, protokollok;
Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai
Beteg pozicionálás neurológiai vizsgálatokhoz
Közreműködés, asszisztálás neurológiai vizsgálatok/beavatkozások során
11.3.7.
Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban
36 óra/36 óra
A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció
A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai
Betegelőjegyzés
Betegirányítás, betegosztályozás szabályai
Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai
Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések
Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai
Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése
Betegmegfigyelés dokumentálás
Táppénzjelentés, nyilvántartás
Táppénzes napló vezetése
Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása
Járóbeteg adatok elemzése
Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl. gyermekortopédiai,
onkológiai stb.) jelentések elkészítése
Betegforgalmi adatok
BNO, FNO rendszere
Statisztikai adatok nyilvántartása
Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása
Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek
A dokumentáció archiválása
Betegátadás dokumentálása
Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen, stb.)
Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem rendelkező
betegdokumentáció)
Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz
Betegszállítás, mentőhívás
Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége
11.3.8.
Prenevció
Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése
Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése
Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése
Kampányok
Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók
A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása
Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban
Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál
11.3.9.

Rehabilitáció

36 óra/36 óra

15 óra/15 óra

A rehabilitáció és formái
A rehabilitáció területei
Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein
Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv
Rehabilitációs team működése
Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés
egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban
Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,
Betegedukáció
Rehabilitációs intézetek
Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban
Lakóközösségi rehabilitáció
11.3.10. Személyiség fejlesztés önismeret
36 óra/36 óra
Személyiségelméletek
Pszichés problémák és személyiségzavarok
Személyiségfejlesztés lehetőségei
Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései
Az együttműködést nehezítő tényezők
Konfliktusok, konfliktuskezelési technikák
Az eltérő értékrendekhez, kultúrákhoz való viszonyulás
Empátia gyakorlatok
Az önismeret forrásai, jelentősége, fejlesztése
Az énkép (Johari-ablak)
Szerepek és a szereptanulás folyamata
Önvédelmi technikák, énvédő mechanizmusok
Veszteségek, krízishelyzetek és feldolgozásuk
Önismereti gyakorlatok
A reális énkép szerepe az egészségügyi segítésben
Esetmegbeszélésés szupervízió; kapcsolati és a személyes erőforrások feltárása; rekreációs
lehetőségek
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
Demonstrációs terem

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban és a Személyiség fejlesztés önismeret
témakör csoportbontásban valósuljon meg.
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.

magyarázat
szemkóléltetés
szerepjáték

csoport
x

x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

kiselőadás
gyakoroltatás

4.
5.

x
x

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
12. Egészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy

170 óra/170 óra*

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A
tantárgy tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel
megszerezhető kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák.

12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Ápolástan-gondozástan
Klinikumi szakismeretek
Egészségügyi asszisztensi feladatok
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Betegirányítás
21 óra/21 óra
Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító
A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival
Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó
jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése
Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel
kapcsolatos adminisztráció
Betegelőjegyzés, regisztráció végzése
Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése
Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása
Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről
Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása
Akadályozott személyeket segít
Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése
Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban
Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus
adatbázis kezelése
Adatrögzítés, tárolás, archiválás
Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás
12.3.2.
Szakrendelések
88 óra/88 óra
Belgyógyászat
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása,
EKG, kadiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,
A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati
anyagok biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a
társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás
végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja
Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés
szabályoknak megfelelően
Beteg felkészítése a vizsgálatokra

Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál
Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása
A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás beavatkozások
kivitelezésében
Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után
Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos
adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok
felfogása;
Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás)
Előkészítés injekciózáshoz, sc. ésim. injekció beadása, dokumentálása
EKG készítés, dokumentálás
Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler,
endoscopos beavatkozások)
Vércukormérés, dokumentálás
Betegeducatioinsulin beadására, vércukormérésre
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Részvétel diétás tanácsadáson
Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről
Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről
Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a
számítógépes rendszerben
Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése
Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban
A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése
Sebészet profilú szakrendelés
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati
anyagok biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése
Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata
Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás
Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz
Segédkezés a gyógyszerbevitelben
Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében
Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba juttatása
protokoll szerint
Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz

Segédkezés sebellátásnál
Segédkezés különböző kötözéseknél
Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása
Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések
Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál
Varrat- és kapocsszedés megfigyelése
Asszisztálás sztoma ellátásnál
Sebváladékok megfigyelése
Segédkezés sebváladék vételénél
Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés
Csonttörések ellátásában való segédkezés
Aszeptikus környezet megteremtése
Vértelen repozícióban közreműködés
Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés
Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás
Közreműködés gipsz felhelyezésében
Fájdalomcsillapításban való közreműködés
Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata
Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél
A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai
rendszerben
Vizsgálatkérő lapok kitöltése
Betegszállítás megrendelése
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése
Pszichiátria
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati
anyagok biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz
Segédkezés a gyógyszerbevitelben
Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében
Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz
Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra
Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése
Anamnézis felvételében való közreműködés
Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése
Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése

A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása
Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében
Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben
Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése
A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai
rendszerben
Vizsgálatkérő lapok kitöltése
Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről
Betegszállítás megrendelése
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
Egészségügyi kódrendszerek ismerete
Adatok dokumentálása
Nőgyógyászat
A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Betegforgalom szervezése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése
Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása
Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál
Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint
Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése,
betegkövetés, kiértesítés kontroll vizsgálatra
Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa,
inkontinencia, HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése
Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll
szerint
Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése
Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja
Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai
rendszerben
Vizsgálatkérő lapok kitöltése
Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
12.3.3.
Laboratórium

Diagnosztikai gyakorlatok

43 óra/43 óra

A laboratórium munkájának, működésének megismerése
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta
levétele
Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása
Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele
Vizsgálati minták kezelésének szabályai
Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz
Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti
előkészítése
Labor minták elszállításának megszervezése
Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése
Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel
Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása
Számítógépes célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
Egészségügyi kódrendszerek ismerete
Adatok dokumentálása
Képalkotó diagnosztika
A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása,
megismerése (RTG, UH)
Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete
A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése,
dokumentálása
Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése,
dokumentálása
Betegforgalom szervezése
Betegbiztonság megteremtése
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
Betegek és dolgozók sugárvédelme
Doziméter használata
Digitális RTG készítésének megfigyelése,
Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése
Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése
Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és
helyzetváltoztatásának segítése
Beteg előkészítése UH, Doppler vizsgálatokhoz

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél
Eszközök használat utáni fertőtlenítése
Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás,
célprogramok használata
Statisztikák, betegforgalmi lista készítése
Képarchiválási módszerek megfigyelése

számítógépes

12.3.4.
Gondozás
18 óra/18 óra
Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése,
betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek
adminisztrációja
A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása
Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a
rehabilitációs osztályon/szakrendelésen
Gondozás folyamata
Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról, kihordási
idejéről
Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek
használata, karbantartása vonatkozásában
Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről
Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz
Betegforgalom szervezése
A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások formáiról,
az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról
Gondozásra behívás, gondozásba vétel
Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében
Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának
megfigyelése

12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó
Szakrendelések:
Belgyógyászat
Sebészet profil
Pszichiátria
Nőgyógyászat
Diagnosztika gyakorlat:
Laboratórium
Képalkotó osztályok
Gondozás:
Gondozó és rehabilitációs szakrendelések
12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
megfigyelés
irányított feladatmegoldás

1.
2.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11166-16 azonosító számú
Sürgősségi betegellátás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

x

x

x

A beteg állapotát felméri az életkori
sajátosságok figyelembevételével az ABCDE
szemlélet szerint

x

x

Sürgősségi ellátás
gyakorlat

Toxikológia

x

Tömeges baleset
katasztrófa ellátás

Szülészet nőgyógyászati oxilógia

A beteg reakcióképességét felméri, auto- és
heteroanamnézist vesz fel

Oxiológia alapjai

Gyermekgyógyászati
oxiológia

A 11166-16 azonosító számú Sürgősségi betegellátás megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK

A - A légutak átjárhatóságát megítéli, légutat
biztosít eszköz nélkül, valamint pharingealis,
x
x
és supraglotticus eszközökkel
Garatváladékot leszív
x
x
B - A légzést megfigyeli
x
x
Pulzoximétert alkalmaz
x
x
Ballonnal maszkkal lélegeztet
x
x
C - Keringést felmér, centrális pulzust tapint
x
x
Felhatalmazás alapján perifériás vénakanült
x
x
behelyez, kezel
Felhatalmazás alapján infúziót beköt, az
x
x
infúzió szövődményeit felismeri
Felhatalmazás alapján folyadékterápiát
x
x
alkalmaz
D - Megfigyeli a beteg idegrendszeri
x
x
működését
GCS-tmegítésMCPSS-t megítél
x
x
Sérülések rögzítésére szolgáló eszközökett
x
alkalmaz
ALS-ben segédkezik
x
x
Gyors és részletes sérültvizsgálatot végez
x
Tömeges balesetnél a kárhelyparancsnok
utasítása szerint tevékenykedik
Sürgősségi helyzetben a helyszínen
segédkezik szövődménymentes szülésnél
Újszülött első állapotfelmérését és ellátását
x
végzi
Újszülött élesztést végez
x
Dekontaminációs eljárásokat alkalmaz
Kimentő és egyéb műfogásokat alkalmaz
x
A mentéstechnikai eszközöket karbantartja
Bejelentést rögzít
x
Mentést irányít
x
SZAKMAI ISMERETEK
A mentés története
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

Mentőgépjárművek felszerelése, mentőegység
x
x
típusok
Mentési eszközök és karbantartásuk
Diagnosztikai és terápiás lehetőségek a
x
x
mentőgyakorlatban
A betegség kialakulása, a baleseti
x
mechanizmusok, előzmények
Légútbiztosítás
x
x
Lélegeztetés
x
x
A keringés megítélése, támogatása
x
x
Sokktalanítás
x
x
A tudatállapot megítélése
x
x
Sérülések és rögzítésük
x
Súlyos sérültek ellátása
x
Kiterjesztett újraélesztés
x
x
Katasztrófák, tömeges balesetek
Szülés és szülésvezetés
Újszülött ellátás
x
Kimentés, műszaki mentés
x
Mérgezések
Sürgősségi ellátás dokumentációja
x
Mentésirányítás
x
Mentésszervezés
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Riasztás eszközeinek használata
x
Mentéstechnikai eszközök használata
x
Betegvizsgálat eszközeinek alkalmazása
x
Beavatkozások eszközeinek alkalmazása
x
Mentésirányítás eszközeinek alkalmazása
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
x
x
Döntésképesség
x
x
Szervezőkészség
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Hatékony kérdezés készsége
x
x
Kezdeményezőkészség
x
x
Segítőkészség
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
x
x
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
x
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x
x

13. Oxiológia alapjai tantárgy

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

78 óra/78 óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja az oxiológia mint diszciplína ismertetése. Az általános
oxiológiában használt vizsgálómódszerek bemutatása, a nagy jelentőséggel bíró kórképek
ismertetése, ellátásuk lehetőségei. A hallgató felkészítése a praehospitális környezetben
végzett egészségügyi ellátásra.

13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan gondozástan
Klinikai alapozó ismeretek
Klinikumi szakismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Klinikumi gyakorlat
Mentéstechnika
Logisztika
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Sürgősségi ellátás
Az oxiológia mint diszciplína
A mentés története
Időfaktor
A sürgősség fokozatai
A praehospitális ellátás rendszere, felépítése
Az intrahospitális ellátás rendszere, felépítése
Az Országos Mentőszolgálat mint szervezet, feladatai, felépítése
Mentőegységek személyi, és tárgyi feltételei

6 óra/6 óra

13.3.2.
„A” –légutak oxiológiája
A légúti elzáródás, és ellátása
A légúti idegentest
Gyulladásos légúti kórképek az oxiológiában
Az anafilaxiás (allergiás) reakció (minden stádiuma), és ellátása
Obstruktív légúti betegségek az oxiológiában
Az orrvérzés, és ellátása

10 óra/10 óra

13.3.3.
„B” – légzésoxiológiája
Obstruktív légzőszervi betegségek az oxiológiában
Restriktív légzőszervi betegségek az oxiológiában
Diffúziós zavarok az oxiológiában
Kisvérköri keringési zavarok
A légzésszabályozás zavarainak oxiológiája

10 óra/10 óra

13.3.4.
„C”- keringésoxiológiája
Heveny balszívfél elégtelenség
Heveny jobbszívfél elégtelenség
Akut koronária szindróma (angina pectoris, STEMI, NSTEMI)
Periarreszt ritmuszavarok (bradycardiák, tachycardiák (ERC szerint)
Hipertenzív állapotok
Sokk (minden forma)
Syncopék
Akut érbetegségek
A homeosztázis zavarainak oxiológiai vonatkozásai
Hypotermia
Anyagcsere zavarokoxiológiai vonatkozásai

15 óra/15 óra

13.3.5.
„D” – idegrendszeroxiológiája
10 óra/10 óra
Stroke
Agyérkatasztrófák
Az idegrendszer gyulladásos kórképeinek oxiológiája
A fájdalom oxiológiája
Az eszmélet (éberségi szint) zavarai (hypnoid tudatzavarok)
A nem hypnoid tudatzavarok oxiológiája
A tudat tartalmi zavarainak (tenebrositas, delirium, amentia)oxiológiája
Pszichiátriai
betegségek
(szenvedélybetegségek,
magatartászavarok,
skizofrénia)oxiológiai vonatkozásai, a veszélyeztető állapot
Epilepszia, és görcsállapotok
13.3.6.
„E” egész test egész eset
Az anamnézis felvétele
Környezet értékelése
Elektrotrauma
Hypotermhőártalmak
Hypertermhőártalmak
13.3.7.
Traumatológiai oxiológia
Koponyasérülések, és ellátásuk
Gerincsérülések és ellátásuk
Mellkas sérülések és ellátásuk
Hasi sérülések és ellátásuk
Medence sérülések és ellátásuk
Végtag sérülések és ellátásuk
Súlyos sérültek ellátása
Égési sérülések ellátása
13.3.8.
Sebészeti oxiológia
Oesophagusvarixruptúra
Cholecystitisacuta
Acutpancreatitis
Gyomor, duodenum perforáció
Ileus
Mesenterialistrombosis/embolia
Appendicitisacuta
Aorta aneurizmaruptúra
Kizárt sérv
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem

7 óra/7 óra

10 óra/10 óra

10 óra/10 óra

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Elbeszélés
Megbeszélés
Vita
Projekt
Kooperatív tanulás
Házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x

x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia tantárgy

31 óra/31 óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja a gyermekgyógyászat oxiológiai vonatkozásainak
ismertetése, a hallgató felkészítése a praehospitális környezetben végzett csecsemő és

gyermekellátásra. Az oxiológiában nagy jelentőséggel
gyermekgyógyászati kórképek, és ellátásuk bemutatása.

bíró

csecsemő

és

14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan gondozástan
Klinikai alapozó ismeretek
Klinikumi szakismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Klinikumi gyakorlat
14.3.
Témakörök
14.3.1.
Csecsemő és gyermekellátás oxiológiai specifikumai
A csecsemő, és gyermek sürgősségi ellátás szervezése
Anatómiai és élettani különbségek áttekintése
Kommunikáció csecsemő és gyermekellátás közben
A csecsemő és gyermek ellátást segítő eszközök
ABCDE vizsgálat csecsemő és gyermekkorban

4 óra/4 óra

14.3.2.
„A” és „B” légút és légzés
6 óra/6 óra
A légutak átjárhatóságának megítésése csecsemő és gyermekkorban
Légútbiztosításcsecsmő és gyermekkorban
A légzés megítélése csecsemő és gyermekkorban
Lélegeztetés csecsemő és gyermekkorban
Légúti idegentest eltávolítása csecsemő és gyermekkorban (ERC szerint)
Bölcsőhalál
ALTE
Légzési elégtelenség csecsemő és gyermekkorban
Krupp
Aszthma
Bronchiolitis
14.3.3.
„C” keringés
A keringés megítélése csecsemő és gyermekkorban
Sokk csecsemő és gyermekkorban
Szívritmuszavarok csecsemő és gyermekkorban

5 óra/5 óra

14.3.4.
„D” idegrendszer
Az idegrendszer megítélése csecsemő és gyermekkorban
Epilepszia csecsemő és gyermekkorban
Láz és lázgörcs csecsemő és gyermekkorban
Görcsállapotok csecsemő és gyermekkorban
Tudatzavarok csecsemő és gyermekkorban
Agyhártya-, agyvelő gyulladásoxiológiai vonatkozásai

6 óra/6 óra

14.3.5.
„E” egésztest egész eset
Az anamnézis felvétele

4 óra/4 óra

A csecsemő és gyermek sérültellátás praehospitális jellegzetességei
Praehospitalis sérült vizsgálat és ellátás csecsemő és gyermekkorban
Gyermekbántalmazás
14.3.6.
Újraélesztés
Újszülött élesztés
Csecsemő és gyermek BLS
Defibrilláció gyermekkorban
Csecsemő és gyermek XBLS

6 óra/6 óra

14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Elbeszélés
Megbeszélés
Vita
Projekt
Kooperatív tanulás
Házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x
x
x
x

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. Szülészet-nőgyógyászati oxiológia tantárgy

31 óra/31 óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja a szülészet-nőgyógyászat oxiológiai vonatkozásainak
ismertetése, a hallgató felkészítése a praehospitális környezetben való szülészetnőgyógyászati ellátásra. Az oxiológiában nagy jelentőséggel bíró nőgyógyászati
kórképek ismertetése, ellátásuk bemutatása. A korábbi tanulmányokra építkezve a
várandósság rövid bemutatása, szövődménymentes szülés folyamata, valamint a
szövődmények ismertetése. A kórházon kívüli szülésvezetés bemutatása, és az újszülött
első ellátása.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan gondozástan
Ápolástan gondozástan gyakorlat
Klinikumi szakismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Az oxiológia alapjai
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Szülészet
16 óra/16 óra
A helyszíni tevékenység általános szabályai akut szülészeti-nőgyógyászati esetekben
A női reproduktív szervek anatómiai és élettani áttekintése
Terhesség
A terhesség felismerése
Terhesgondozás
A kóros terhesség
Vetélés
A norrmál szülés
Praehospitalis szülésvezetés
Az érett újszülött ellátása
Az adaptáció segítése (éretlen újszülött ellátása)
Ikerterhesség ikerszülés
Koraszülés

Patológiás szülés
A császármetszés
15.3.2.
Nőgyógyászat
A szeméremtest betegségei
A hüvely betegségei
A méh betegségei
A menstruáció rendellenességei
Nőgyógyászati vérzéssel járó kórképek és praehospitális ellátásuk
Méhen kívüli terhesség
Fogamzásgátlás

15 óra/15 óra

15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Elbeszélés
Megbeszélés
Vita
Projekt
Kooperatív tanulás
Házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Toxicologia tantárgy

16 óra/16 óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja az toxiclógia mint szakterület ismertetése. A nagy
jelentőséggel bíró mérgezések ismertetése, praehospitalis ellátásuk lehetőségei. A
hallgató felkészítése a praehospitális környezetben végzett toxicologiai, egészségügyi
ellátásra.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan gondozástan
Klinikai alapozó ismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Az oxiológia alapjai
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Toxikus ártalmak és ellátásuk
A méreg és mérgezés fogalma
Expozíció
Behatolási kapu
A méreg sorsa a szervezetben
Specifikus és aspecifikus toxikológiai terápia
A méreg eltávolítása a szervezetből
Dekontamináció

7 óra/7 óra

16.3.2.
Mérgezések típusai
9 óra/9 óra
Gázmérgezések jellemzői
A legfontosabb gázmérgezések és ellátásuk ( CO, CO2, NH3, HCN, CL2)
Gyógyszermérgezések jellemzői
A legfontosabb gyógyszermérgezések

Altatószerek
Aminophenazon
Béta blokkolók
Atropin
Digitálisz
Morfin
Paracetamol
Kábítószerek okozta mérgezések (klasszikus és dizájner drogok)
Ipari oldószerek okozta mérgezések
Benzin és benzol mérgezés
Etilalkohol mérgezés
Metilalkohol mérgezés
Lúgmérgezések
Savmérgezések
Mezőgazdasági mérgezések
Ételmérgezések
Gombamérgezések
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Magyarázat
Elbeszélés
Megbeszélés
Vita
Projekt
Kooperatív tanulás
Házi feladat

egyéni

csoport

x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoportbontás

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
osztály-keret

1.4.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

x

1.6.
1.7.

Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Tömeges baleset - katasztrófa ellátás tantárgy

16 óra/16 óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja a tömeges baleset – katasztrófa ellátás specifikumainak
bemutatása. A hallgató felkészítése a tömeges baleset – katasztrófa helyszínén végzett
egészségügyi ellátás szervezésére és kivitelezésére. A kárhelyen történő együttműködés
ismertetése más szervekkel.

17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Klinikai alapismeretek
Klinikumi szakismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Oxiológia alapjai
Mentéstechnika
Logisztika
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Tömeges balesetek
A tömeges baleset fogalma
A kárhely
Veszélyes anyaggal szennyezett kárhely
Sérültosztályozás (TRIAGE)
Az ellátás lehetőségei

5 óra/5 óra

Szállítás
Tömeges kárhely felszámolásának speciális eszközei
17.3.2.
Katasztrófák
A katasztrófa fogalma
A katasztrófák felosztása
A katasztrófavédelem szervezetei
Felkészülés a katasztrófák elhárítására
Sürgősségi ellátás katasztrófa helyzetekben

5 óra/5 óra

17.3.3.
Tömeges balesetek – katasztrófák felszámolása
Riasztás rendkívüli események kapcsán
Vészhelyzeti irányító központ szerepe
Kommunikáció a kárhelyen a mentésirányítással, és a társszervekkel
Szervezési feladatok rendkívüli esetekben
Tömeges riasztás
A kárhelyparancsnok feladatai
Társszervek bevonása
Dokumentáció
Krízis intervenció

6 óra/6 óra

17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Elbeszélés
Megbeszélés
Vita
Projekt
Kooperatív tanulás
Házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

x
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

18. Sürgősségi ellátás gyakorlat tantárgy

480 óra/480 óra*

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja a hallgató bevonása a mindennapi sürgősségi egészségügyi
ellátásba, építkezve a korábbi elméleti és gyakorlati képzésére. A sürgősségi ellátó
rendszer felépítésének, és működésének megismerése.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan gondozástan
Ápolástan gondozástan gyakorlat
Klinikai alapozó ismeretek
Klinikumi szakismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Egészségügyi asszisztensi feladatok
Oxiológia alapjai
Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia
Szülészet nőgyógyászati oxiológia
Toxicologia
Mentéstechnika

Logisztika
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyeleti rendszer felépítése
Az orvosi ügyelet működési rendje
Bejelentések felvétele
Prioritásképzés, riasztás
Diagnosztikus és terápiás lehetőségek az orvosi ügyeleten
Járóbeteg ellátás
Ellátás a beteg lakásán
Dokumentáció

40 óra/40 óra

18.3.2.
Mentőgépkocsi, kiemelt mentőgépkocsi
120 óra/120 óra
Mentőgépkocsi felszerelése
Kiemelt mentőgépkocsi felszerelése
A mentőképkocsi/kiemelt mentőgépkocsi személyzete
Diagnosztikus és terápiás lehetőségek mentőgépkocsin/kiemelt mentőgépkocsin
Bekapcsolódás a mentési tevékenységbe
Riasztási rend
Dokumentációs feladatok
18.3.3.
Esetkocsi
Az esetkocsi felszerelése
Az esetkocsi személyzete
Riasztási rend
Diagnosztikus és terápiás lehetőségek esetkocsin
Bekapcsolódás a mentési tevékenységbe
Dokumnetációs feladatok

120 óra/120 óra

18.3.4.
Sürgősségi osztály
A sürgősségi osztály működési rendje
A sürgősségi osztály személyi és tárgyi feltételei
A betegek fogadása
Triage
Sürgősségi betegvizsgálat
A betegek megfigyelése
Diagnosztikai és terápiás lehetőségek a sürgősségi osztályon
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz
A testváladékok megfigyelése és felfogása
Vérvétel
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében
Intrahospitális transzport

80 óra/80 óra

18.3.5.
Toxicologiai osztály
A toxicologiai osztály működési rendje, szervezeti felépítése

40 óra/40 óra

A betegek fogadása, felvétele
Toxicologiai diagnosztika és terápia
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz
A testváladékok megfigyelése és felfogása
Vérvétel
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba
Az ápolási dokumentáció vezetése
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében
18.3.6.
Szülészeti osztály
A szülészeti osztály működési trendje szervezeti felépítése
A betegek fogadása, felvétele
Diagnosztikai lehetőségek a szülészetben
Szülöszoba
Gyermekágy
Terhespatológia
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A testváladékok megfigyelése és felfogása
Vérvétel
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba
Az ápolási dokumentáció vezetése
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
Ápolás a szülészeti osztályon

40 óra/40 óra

18.3.7.
Traumatológia
A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása
Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése
Sérültek fogadása, első vizsgálata
A sebkötözések
Sebek dezinficiálása
Típuskötések alkalmazása
Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason
Has-, lágyék- és gáttáji kötözések
Kötözések az alsó és felső végtagon
Csonttörések ellátása
Rögzítő kötések, gipszelések
A törések vértelen helyretétele, repozició
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz
A testváladékok megfigyelése és felfogása
Vérvétel
Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba
Közreműködés az ápolási folyamatban
Az ápolási dokumentáció vezetése

40 óra/40 óra

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében
Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Háziorvosi ügyelet, mentőgépkocsi/kiemelt mentőgépkocsi, Esetkocsi, Sürgősségi osztály
Toxicologia, Szülészeti osztály Traumatológiai osztály
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.

Projekt
Megfigyelés

3.

Irányított feladatmegoldáa

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11165-16 azonosító számú
Mentéstechnika
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Mentéstechnika

A 11165-16 azonosító számú Mentéstechnika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
A helyszínen tájékozódik, a helyszín
biztonságosságát felméri/kompetenciájának
megfelelően biztosítja

x

A beteg állapotát az életkori sajátosságoknak
megfelelően felméri az ABCDE-szemlélet
szerint, szaksegítséget nyújt

x

A- A légút átjárhatóságát, veszélyeztetettségét
megítéli
Átjárható légutat biztosít eszköz nélkül,
pharingealis eszközzel
Garatváladékot szívó készülékkel leszív
Légúti idegentestet eltávolít eszköz nélkül
B - A légzést megítéli veszélyeztetettségét
felméri
Lélegeztet ballonnal maszkkal
Pulzoximétert alkalmaz
Oxigén terápiát alkalmaz
C - A keringést felméri veszélyeztetettségét
felismeri
Centrális, és perifériás pulzust tapint
Vérnyomást mér, CRT-t megítél
EKG-t és telemetrikus EKG-t készít
D - Megítéli és skálázza a beteg eszmélet-, és
tudatállapotát, AVPU felmérést végez
A stroke tüneteit felismeri
Vércukor meghatározást végez
E - A sérüléseket felismeri, gyors-, és részletes
trauma vizsgálatot végez
Vérzést csillapít manuálisan, nyomókötéssel,
valamint tourniquet alkalmazásával
Elsődleges sebellátást végez kötözéseket
alkalmaz
Sérülések eszközös rögzítését végzi
Immobilizáció eszközeit alkalmazza
Katasztrófa helyzetek tömeges balesetek
felszámolásában közreműködik
Újraélesztést végez (BLS, XBLS - AED),
ALS-ben közreműködik
A beteg állapotváltozását megfigyeli,
állapotrosszabbodást észlel és a szükséges
beavatkozásokat/intézkedéseket megteszi

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A helyszín jelentősége, helyszínbiztosítás
szsbályai
Időfaktor fogalma
A beteg reakcióképességének fogalma
A légúti protokoll alkalmazása
Légútbiztosítás eszköz nélkül, és eszközzel
A fulladó beteg
Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel
Oxigénterápia
A beteg keringésének megítélése
A keringés monitorizálásának eszközös, és
eszköz nélküli módszerei
Alapszintű (BLS), és és a kiterjeasztett
alapszintű (XBLS) újraélesztés
A defibrilláció jelentősége, az AED használata
A beteg eszmélet és tudatállapotának
megítélése
A gyors sérültvizsgálat lépései
Állapotkövető ellenőrző vizsgálat
Vérzéscsillapítás
Sebellátás, kötözés
Az immobilizáció eszközei és használatuk
Tömeges baleset és katasztrófák felszámolása
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Állapotfelmérés módszereinek alkalmazása
Újraélesztés eszközeinek használata
légútbiztosítás, lélegeztetés eszközeinek
használata
Sebellátás, kötözés eszközeinek használata
Rögzítő eszközök használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő képesség
Határozottság
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Problémamegoldás
Helyzetfelismerés

19. Mentéstechnika tantárgy

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

62 óra/62 óra*

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

19.1.

A tantárgy tanításának célja

A tantárgy tanításának célja, hogy a korábbi tantárgyak ismeretanyagára épülve a hallgató
megismerje és elsajátítsa a praehospitalis ellátás során alkalmazott protokollokat, mentési
technikákat, mentéstechnikai eszközöket. Az elsajátított ismereteknek, készségeknek
eszközök használatának beépítése az ellátási folyamatba, valamint ezek gyakorlása.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Munkahelyi egészség és biztonság
Egészségügyi alapismeretek
Szakmai kommunikáció
Ápolástan gondozástan
Ápolástan gondozástan gyakorlat
Klinikai alapozó ismeretek
Klinikumi szakismeretek
Diagnosztikai és terápiás alapismeretek
Klinikumi gyakorlat
Oxiológia alapjai
Csecsemő és gyermekgyógyászati oxiológia
Toxicologia
Szülészet – nőgyógyászat oxiológiai vonatkozásai
Sürgősségi ellátás gyakorlat
19.3.
Témakörök
19.3.1.
A helyszín
6 óra/6 óra
A helyszín fogalma
A helyszín mint információforrás
A helyszín biztonságossága, a helyszínbiztonság felmérése
A helyszín biztonságossá tételének lehetőségei (saját erőből, társszervek által),
kimentés
A beteg környezetének értékelése
Az első benyomás
Az ABCDE szemléletű betegvizsgálat, és ellátás
A reakcióképesség, és vizsgálata (AVPU)
Életkori sajátosságok
Csoportdiagnózis
19.3.2.
„A” légutak
10 óra/10 óra
A légutak átjárhatóságának, veszélyeztetettségének, elzáródásának megítélése
Eszköz nélküli légútbiztosítási eljárások, és alkalmazásuk
Száj-, garat toilette, légúti leszívás manuális, és elektromos szívókészülékekkel
Légúti idegentest protokoll alkalmazása (ERC szerint)
Pharingealislégútbiztosító eszközök, és használatuk (OPA, NPA)
Invazívlégútbiztosítás
19.3.3.
„B” légzés
A légzés megítélése, a nehezített légzés felismerése
Oxigénterápia alkalmazása
SpO2 és mérése valamint megítélése
Eszköz nélküli lélegeztetés
Lélegeztetés ballonnal maszkkal

8 óra/8 óra

19.3.4.
„C” keringés
A bőr és a nyálkahártyák megítélése
Centrális és perifériás pulzus tapintása és értékelése
Vérnyomásmérés, és értékelése
CRT vizsgálata, és értékelése
Praehospitalis EKG készítése
Telemetrikus EKG készítése, telemetrikus EKG küldése

8 óra/8 óra

19.3.5.
„D” idegrendszer
GCS vizsgálata és értékelése
Az eszmélet és tudatállapot megítélése
Érzés és mozgászavarok vizsgálata és értékelése
Vércukorérték meghatározása, és értékelése

4 óra/4 óra

19.3.6.
„E” egésztest egész eset
16 óra/16 óra
Elsődleges és másodlagos és állapotkövető sérültvizsgálat
Sebek, sebzések
Sebellátás lépése, sebkötözés, rögzítő kötéseki
Vérzések ellátása
Vérzéscsillapítás nyomáspont alkalmazásával, direkt nyomással, nyomókötéssel,
valamint tourniquet alkalmazásával
Rögzítőeszközök használata
Cramer sín
Vákuum sín
Vákuum matrac
Nyakrögzítő gallér
Medence öv
Húzósín
Lapáthordágy
Gerinchordágy
Szülésvezetés intézeten kívül
Tömeges baleset – katasztrófa felszámolásának elvei
19.3.7.
Újraélesztés
BLS
XBLS
AED alkalmazása
ALS algoritmus

10 óra/10 óra

19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
A mentéstechnika tantárgyat demonstrációs teremben csoportbontásban szükséges
tanítani.

19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjátés
házi feladat
skill gyakorlat
szimulációs gyakorlat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében

x
x

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x

x

x
x
x
x
x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11164-16 azonosító számú
Logisztika
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
A beteg szállíthatóságát megítéli
Előkészíti, valamint szállítja a beteget az
egészségügyi intézménybe-. Egészségügyi
intézményen belüli-, egészségügyi intézmények
között-, valamint egészségügyi intézményből-,
történő egyéb helyre
Állapotának megfelelően mobilizálja, és
pozícionálja a beteget
Betegrögzítő és szállító eszközöket alkalmaz
Gondoskodik a beteg- és
környezetbiztonságáról
Menetokmányokat kezel
A beteg egészségügyi dokumentációját vezeti
Térinformatikai rendszereket (GPS) alkalmaz
Rádión forgalmaz
Segítséget/segélykocsit hív
Tájékoztatja a beteget/hozzátartozót/átvevőt
Beteget egészségügyi intézményben elhelyez
Telekommunikációs eszközöket használ
Betegszállítás irányításában közreműködik
Eligazodik a sürgősségi ellátás rendszerében
Betegutat szervez
Helikoptert fogad
SZAKMAI ISMERETEK
Folyamatirányítás lépései és eszközei
Protokollok, eljárási szabályok,
munkautasítások
Prioritásképzés
Sürgősségi ellátási rendszer felépítése
Beteg és környezetbiztonság eljárás elemeinek
ismerete
Betegszállítás és mentés irányítása
Betegelhelyezés beutalás alapelvei
Betegutatk az egészségügyi ellátórendszerben
A beteg feltalálása
A beteg állapotának megítélése
A szállíthatóság kritériumai
A betegszállítás előkészítése, megszervezése
A betegszállítás módjai
A beteg rögzítése és mobilizálása
Kényelmi eszközök használata

x

Logisztika gyakorlat

Irányítás

Betegszállítás

A 11164-16 azonosító számú Logisztika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Szállítási trauma
x
A beteg állapotváltozásának ,megfigyelése
x
szállítás alatt
A beteg átadása
x
A betegszállítás dokumentációja
x
Rádió forgalmazás szabályai
x
Munka és tűzvédelem szabályai
x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
x
Komplex jelzésrendszerek értelmezése
x
Betegszállítás eszközeinek használata
x
Risztás eszközeinek használata
x
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Erős fizikum
x
Döntésképesség
x
Szervezőkészség
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Udvariasság
x
Empatikus készség
x
Közérthetőség
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
x
Helyzetfelismerés
x
Intenzív munkavégzés
x

20. Betegszállítás tantárgy

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

31 óra/31 óra*

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

20.1.
A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a betegszállítás és mentésirányítás rendszerét.
Bemutatni a beteg elhelyezés folyamatát. Begyakoroltatni a biztonságos betegszállítás
módszereinek, eszközeinek az alkalmazását.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségügyi alapismeretek
Munkavédelmi alapismeretek
Alapápolás
Elsősegélynyújtás
Mentéstechnika
20.3.
Témakörök
20.3.1.
Felkészülés a szállításra
A beteg szállíthatóságának megítélése
A beteg előkészítése
A környezet előkészítése
A beteg mobilizáció eszközeinek az előkészítése
Mentő és betegszállító járművek jellemzői
Légimentő jármű jellemzői

4 óra/4 óra

20.3.2.
Mobilizálás
Testhelyzetek szállítás alatt
Mobilizálás eszköz nélkül (Rautek-műfogás)
Betegmozgatás eszközei

9 óra/9 óra

20.3.3.
Navigációs ismeretek
Térképismeret
Térinformatikai rendszerek
GPS
Tetra-rendszer
Telekommunikációs rendszerek

6 óra/6 óra

20.3.4.
Teendők a betegszállítás alatt
A betegállapotának megfigyelése szállítás alatt
A szállítási trauma
Az útvonalak optimalizálása
Figyelmeztető jelzések használata
Megkülönböztető jelzések a használata
Atraumatikus közlekedés, defenzív vezetési technika

8 óra/8 óra

20.3.5.
Tűz és munkavédelmi speciális ismeretek
4 óra/4 óra
Betegszállító és mentő gépjárművekre vonatkozó speciális munkavédelmi előírások
Munkabiztonsági előírások betegszállítás alatt
Veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére vonatkozó előírások
Tűzvédelmi szabályok kivonulás közben
Tűzvédelmi előírások a helyszínen
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Demonstrációs terem csoportbontásban
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjátés
házi feladat
skill gyakorlat
szimulációs gyakorlat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x
x

x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

21. Irányítás tantárgy

16 óra/16 óra*

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

21.1.
A tantárgy tanításának célja
Az irányítás tantárgy célja a betegszállítás és mentésirányítás rendszer bemutatása, az
irányítási folyamat felvázolása, az irányításban dolgozó szakemberek munkájának a
bemutatása.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségügyi alapismeretek
Elsősegélynyújtás
Mentéstechnika
Klinikumi ismeretek
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Az egészségügyi ellátórendszer felépítése
Alapellátás
Járóbeteg-szakellátás
Fekvőbeteg-szakellátás
Sürgősségi betegellátás rendszere
A területi ellátási kötelezettség (TEK)

4 óra/4 óra

21.3.2.
A betegszállítás irányítása
A betegszállítás szabályozása
A beteg szállítás rendszere, szereplői
A beutalási rendszer alapelvei
A betegszállítás dokumentációja
A betegszállítás irányítás folyamata és szereplői
A betegszállítás felvétele
A betegszállítás szervezése

4 óra/4 óra

21.3.3.
A mentés irányítása
A mentés szabályozása
A mentés hazai rendszere, szereplői
Az OMSZ feladatai
A mentés dokumentációja
A mentés irányítás folyamata és szereplői
A bejelentés felvétele
A mentés szervezése
Mentőegység típusok felszerelése és kompetenciái
Speciális mentő típusok
Több fokozatú mentésszervezés, randevúelv

4 óra/4 óra

21.3.4.
Kommunikáció az irányításban
Kommunikáció vészhelyzetben
Kérdezési technikák
Kérdezési protokollok
Telefonos tanácsadás módszerei
Kommunikáció
a bejelentővel

4 óra/4 óra

a társszervekkel
a médiával
A rádióforgalmazás szabályai
Telekommunikációs eszközök használata
21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Elbeszélés
Megbeszélés
Vita
Projekt
Kooperatív tanulás
Házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.3.
3.
3.1.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése

x
x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. Logisztikai gyakorlatok tantárgy

120 óra/120 óra*

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

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A betegszállítással, betegszállítás és mentésirányítással kapcsolatos elméleti ismeretek
gyakorlatban történő átültetése, gyakoroltatása.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Egészségügyi alapismeretek
Elsősegélynyújtás
Mentéstechnika
Klinikumi ismeretek
22.3.
Témakörök
22.3.1.
Mentésirányítás gyakorlat
A mentésirányítás szervezeti felépítése
Munkakörök a mentésirányításban
A segélykérés, bejelentés felvétele
Kérdezési protokollok
Helymeghatározó rendszerek
Kivonuló egységek riasztása, feladatkiadás
Kapcsolattartás a mentőegységekkel
A mentés irányítás dokumentációja
22.3.2.
Betegszállítás irányítási gyakorlat
A betegszállítás irányítás szervezeti felépítése
Munkakörök a szállításirányításban
A betegszállítás felvétele
Kivonuló egységek riasztása, feladatkiadás
Kapcsolattartás a betegszállító egységekkel
A betegszállítás irányítás dokumentációja

84 óra/84 óra

40 óra/40 óra

22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
A mentésirányítást mentésirányítási csoportban, a betegszállítás irányítási gyakorlatot az
OMSZ-hoz integrált betegszállítás irányítási csoportban kell letölteni.
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Megfigyelés
Irányított munkavégzés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat:
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása.
Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés.
A gyermek fogadása.
Részvétel a napi gondozási feladatokban.
A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Mosdatás, fürösztés feladatai.
Pelenkázás, tisztázás.
Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása.
Öltöztetés.
Levegőztetés.
A csecsemő és a gyermek táplálása.
Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban.
Közreműködés a helyes szokások kialakításában.
Részvétel a játéktevékenységben.
A játékok tisztántartása.
Altatás, pihenés biztosítása.
Gondozási feladatok felnőtt korban:
Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése.
Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a
napi munkavégzés során.
A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.
Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása:
magatartás, viselkedés.
testalkat, járás.
érzékszervek működése.
tudatállapot.
fekvés, alvás megfigyelése.
bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr.
kardinális tünetek megfigyelése.
testváladékok megfigyelése.
fájdalom megfigyelése.
folyadékháztartás megfigyelése
A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése:
táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése.
hely- és helyzetváltoztatás segítése.
segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.

ágyazás, ágyneműcsere.
ürítési szükségletek kielégítésének segítése.
incontinens beteg ápolása.
decubitus megelőzés.
Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Fertőtlenítő eljárások alkalmazása.
Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban,
higiénében,
pihenésben,
táplálkozásban,
ürítésben,
öltözködésben,
kommunikációban.
Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése.
Járóbetegellátás gyakorlat
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a
munkavégzés során.
A beteg fogadása, ellátása.
A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése.
Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás.
A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása.
A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció.
Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata.
Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.
Egészségnevelési feladatok.
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Belgyógyászati gyakorlat
A beteg kültakarójának a megfigyelése.
A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése.
Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése.
A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése.
Vérvétel.
Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.
A megfigyelések dokumentálása.
Betegvizsgálat megfigyelése.
Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése.
A különböző kórfolyamatok megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Terápiás beavatkozások megfigyelése.
Ellátási folyamat kísérése.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés megfigyelés.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés,
higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet,
környezeti veszélyek elkerülése

Sebészeti gyakorlat
Sebellátás.
Kötözésben segédkezés.
Szövetegyesítő eljárások megfigyelése.
Sebváladékok megfigyelése.
Drének megfigyelése.
Műtétek.
A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése.
Általános műtéti előkészítésben segédkezés.
Kissebészeti beavatkozások megfigyelése.
Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.
A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése.
Általános műtéti utókezelésben segédkezés.
Aszepszis/antiszepszis.
Kézfertőtlenítés.
Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés.
A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához.
A testváladékokat megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,
légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése.
Traumatológiai gyakorlat
Sérültek fogadása, első vizsgálata.
A sebkötözések.
Sebek dezinficiálása.
Típuskötések alkalmazása.
Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.
Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.
Kötözések az alsó és felső végtagon.
Csonttörések ellátása.
Rögzítő kötések, gipszelések.
A törések vértelen helyretétele, repozició.
Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.
Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése.
Extenzió felhelyezésének megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Előkészítés vércsoport meghatározáshoz.
A testváladékok megfigyelése és felfogása.
Vérvétel.
Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.

Közreműködés az ápolási folyamatban.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:
Mozgás, pihenés, higiéné.
Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.
Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése
Gyermekgyógyászati gyakorlat
Csecsemő osztályos gyakorlat.
Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.
Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.
Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar).
Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.
Szoptatás és táplálás.
Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.
Testtömeg és testarányok mérése.
Csecsemők állapotváltozásainak felismerése.
Gyermekosztályos gyakorlat.
Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése.
Kardinális tünetek mérése, megfigyelése.
A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.
Érzékszervek működésének megfigyelése.
Köhögés és köpet megfigyelése.
Hányás és hányadék megfigyelése.
Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.
A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.
A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.
Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.
Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása.
Pihenés feltételeinek biztosítása.
Beteg környezetének higiénéje.
Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem.
Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás.
Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz.
A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.
Kapcsolat a szülőkkel
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat:
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása.
Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés.
A gyermek fogadása.
Részvétel a napi gondozási feladatokban.
A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése.

Mosdatás, fürösztés feladatai.
Pelenkázás, tisztázás.
Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása.
Öltöztetés.
Levegőztetés.
A csecsemő és a gyermek táplálása.
Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban.
Közreműködés a helyes szokások kialakításában.
Részvétel a játéktevékenységben.
A játékok tisztántartása.
Altatás, pihenés biztosítása.
Gondozási feladatok felnőtt korban:
Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése.
Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a
napi munkavégzés során.
A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.
Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása:
magatartás, viselkedés.
testalkat, járás.
érzékszervek működése.
tudatállapot.
fekvés, alvás megfigyelése.
bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr.
kardinális tünetek megfigyelése.
testváladékok megfigyelése.
fájdalom megfigyelése.
folyadékháztartás megfigyelése
A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése:
táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése.
hely- és helyzetváltoztatás segítése.
segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.
ágyazás, ágyneműcsere.
ürítési szükségletek kielégítésének segítése.
incontinens beteg ápolása.
decubitus megelőzés.
Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése.
Fertőtlenítő eljárások alkalmazása.
Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban,
higiénében,
pihenésben,
táplálkozásban,
ürítésben,
öltözködésben,
kommunikációban.
Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése.
Járóbetegellátás gyakorlat
Az intézmény felépítése, munkarendje.
Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a
munkavégzés során.
A beteg fogadása, ellátása.
A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése.

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás.
A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása.
A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció.
Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata.
Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.
Egészségnevelési feladatok
Belgyógyászati gyakorlat
A beteg kültakarójának a megfigyelése.
A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése.
Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése.
A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése.
Vérvétel.
Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel.
Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légzés, hő, szaturáció.
A megfigyelések dokumentálása.
Betegvizsgálat megfigyelése.
Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése.
A különböző kórfolyamatok megfigyelése.
Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.
Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához.
Terápiás beavatkozások megfigyelése.
Ellátási folyamat kísérése.
Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba.
Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése,
értékelés megfigyelés.
Az ápolási dokumentáció vezetése.
Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés,
higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet,
környezeti veszélyek elkerülése.”

2.110.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA
ágazathoz tartozó
54 841 11 LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ
(51 34404 és 51 344 03
PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ ÉSVÁMÜGYINTÉZŐÉRETTSÉGI VIZSGA
KERETÉBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉSSEL)
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és
– a(z) 54 841 11 számú,Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedele-markaeting, üzleti adminisztráció
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XL Közlekedés, szállítmányozás és logisztika .
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2- év
Elméleti képzési idő aránya: 60 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
IV.A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

9. évfolyam

11 óra/hét

396 óra/év

10. évfolyam

12 óra/hét

432 óra/év

Ögy.

140 óra

11. évfolyam

10 óra/hét

Ögy.

360 óra/év
140 óra

12. évfolyam

10 óra/hét

310 óra/év

5/13. évfolyam

31 óra/hét

961 óra/év

Összesen:

2739 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve
alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a
szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret
szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam

heti óraszám
31 óra/hét

Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

éves óraszám
1116 óra/év
160 óra

31 óra/hét

961 óra/év
2237 óra

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

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

10.

heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

heti
óraszám

11.

ögy

heti
óraszám

ögy

12.

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

2/14.

ögy

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

8

3

8,5

3,5

7,5

2,5

4

6

20,5

10,5

20

11

20,5

10,5

140
Összesen

11

140

12

10

160
10

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

11504-16 Gazdálkodási
alaptevékenység ellátása

11506-16
Vállalkozásfinanszírozási és
adózási feladatok
10147-12 Gazdálkodási

Gazdasági és jogi
alapismeretek
Ügyviteli gyakorlatok
Általános statisztika
Pénzügyi alapismeretek
Adózási alapismeretek
Számviteli alapismeretek
Vállalkozásfinanszírozás
Vállalkozásfinanszírozás
gyakorlat
Adózás
Elektronikus adóbevallás
gyakorlata
Gazdálkodási ismeretek

1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1,5
1

feladatok ellátása
Jogi-, adójogi szabályozás
keretei
Jogi-, adójogi gyakorlat
Vámtarifa és
10160-12 Vámtarifa feladatok
áruosztályozás
és áruosztályozás
Áruosztályozás gyakorlata
10159-12 Vámjogi feladatok Vámjogi szabályozás
ellátása
Vámjogi gyakorlat
Közlekedési alapfogalmak
Közlekedés technikája
10496-16 Közlekedésszállítási alapok
Közlekedés üzemvitel
gyakorlat
Általános szállítmányozási
ismeretek
10501-16 Szállítmányozási
Ágazati szállítmányozási
ügyintézői feladatok
ismeretek
Szállítmányozás gyakorlat
Logisztika
10036-16 Logisztikai
ügyintézői feladatokmodul11 Logisztikai tervezés
gyakorlat
A raktározási folyamatok

3

3

10036-16 A raktáros feladatai

1

1

10156-12 Jogi-. adójogi
feladatok ellátása

11781-16 A raktárvezető
feladatai

10070-12 Munkahelyi
kommunikáció
10651-12 Vezetési, jogi,

Speciális áruk raktározása
Raktározás gyakorlat
A raktározás szerepe az
ellátási láncban
Raktár működtetése és
mutatószámai
Raktárvezetés gyakorlat
Kommunikáció alapjai
Üzleti kommunikáció
gyakorlat
Vezetési, jogi, gazdasági,

1
0,5
1
0,5
1
1
3

3
4

4
1,5

2
4

4

7

7
5

5

7

7
5,5

5,5

2,5

3
1

1

1

1
2

2
3

3
2

2
2

4

gazdasági, marketing
ismeretek

marketing elméleti
ismeretek
Marketing gyakorlat
Vezetés, szervezés
gyakorlat

1

1

1

1

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

11504-16 Gazdálkodási
alaptevékenység ellátása

11498-12
Foglalkoztatás I.
11499-12
(érettségire
Foglalkoztatás
épülő képzések
II.
esetén)

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Gazdasági és jogi
alapismeretek
Mikrogazdasági alapok
A fogyasztói magatartás és
a kereslet

288 108
396

ögy

306 126
432

140

gy

ögy

270 90
360

140

e

e

gy

124 186
310

öt évfolyamos képzés egészében:1274 óra (57,2%)

5/13.

e

gy

636 325
961
2739

510

2229

1/13.

2/14.

gy

ögy

720 396
1116

160

e

e

gy

635 326
961

1355 óra (60,5%)

2739

öt évfolyamos képzés egészében: óra (42,8%)

A szakképzés összes óraszáma

gy

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2237

882 óra (39,5%)
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A vállalat termelői
magatartása és a kínálat

3

3

3

0

0

0
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0

A vállalkozások alapítása,
működése

4

4

4

0

0

0
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A gazdasági élet szereplői,
az állam feladatai
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A nemzetgazdaság ágazati
rendszere
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Marketing és árukódrendszer
Jogi alapismeretek
Tulajdonjog
A kötelmi jog
Ügyviteli gyakorlatok
Munkavédelmi
alapismeretek
Levelezés és iratkezelés
Tízujjas vakírás
Szövegformázás
Üzleti kommunikáció
Információ-kommunikáció
technológia
Általános statisztika
A statisztika alapfogalmai
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Az információsűrítés
legjellemzőbb módszerei,
eszközei

6

6

6

0

0

0

0

0

Főátlagok, összetett
intenzitási viszonyszámok
összehasonlítása
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Az érték-, ár-és
volumenindex
A grafikus ábrázolás
Pénzügyi alapismeretek
Pénzügyi szektor
alapvetései
Pénzügyi
intézményrendszer
A pénzforgalom
A pénz időértéke
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Valuta, deviza-árfolyama
A pénzügyi piac és
termékei
Értékpapírok értékelése
Biztosítási alapismeretek
Adózási alapismeretek
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Az államháztartás rendszere
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0
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0

Adózási alapfogalmak
Kiemelt adónemek
Számviteli alapismeretek
A számviteli törvény
A vállalkozás vagyona
A könyvelési tételek
szerkesztése, a számlakeret

2
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Tárgyi eszközök
elszámolása
A vásárolt készletek
elszámolása
A jövedelem elszámolás
A saját termelésű készletek
elszámolása
Termékértékesítés
elszámolása, az eredmény
megállapítása
11506-16
Vállalkozásfinanszírozási és
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10159-12 Vámjogi feladatok
ellátása

10160-12 Vámtarifa feladatok és
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10501-16
Szállítmányozási
ügyintézői feladatok

10496-16 Közlekedés-szállítási alapok
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10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági, marketing
ismeretek
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Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II.megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy

16 óra/16 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
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.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

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

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

64 óra/64 óra*

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

2.1. 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 memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
24 óra/24 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

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

A
11504-16 azonosító számú
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

FELADATOK
Közreműködik a vállalkozás beindításához,
átalakításához, megszűnéséhez szükséges
adminisztratív teendők ellátásában
Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó
ügyintézői feladatokat
Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal
Elkészíti a megrendeléseket
Közreműködik a szerződéskötéseknél
Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető
működése érdekében a fogyasztóvédelmi
előírásokat
Kezeli a reklamációkat
Elvégzi a bejövő és kimenő számlák
egyeztetéseit a nyilvántartások alapján
Ellenőrzi a vámtarifaszám (vtsz.) meglétét és
formai helyességét

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Közreműködik a pénzforgalmi számla
nyitásánál, kiállítja a pénzforgalmi
nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről,
ki- és bevezeti a pénzforgalmi számlán
megjelenő pénzügyi teljesítéseket

x

Eljár a garancia, fedezetigazolás és akkreditív
nyitás ügyében, követi a pénzforgalmiszámlakivonatok tartalmát, azok egyenlegeit.

x

Vezeti a pénzforgalmi számla felett
rendelkezésre jogosultak nyilvántartását
Figyelemmel kíséri a választott
devizaárfolyamokat

x
x

Közreműködik a banki termékek (kamat, díj,
jutalékok figyelembevételével) és a biztosítási
termék kiválasztásában

x

Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról,
nyilvántartja az értékpapírok árfolyamait,
hozamait

x

Gondoskodik a készpénzforgalom
lebonyolításáról (pénznemenként), kezeli és
feltölti a bankkártyákat

x

Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat,
vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót és a
szigorú számadású nyomtatványok analitikáját

x

Számviteli
alapismeretek

Adózási
alapismeretek

Pénzügyi
alapismeretek

Általános statisztika

Ügyviteli
gyakorlatok

Gazdasági és jogi
alapismeretek

A 11504-16 azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátásamegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Felszereli a bankszámlakivonatot
(bankszámlakivonat + a mozgáshoz kapcsolódó
bizonylatok).

x

Megbízásából értékesített vagy vásárolt
kötvényekre, részvényekre és egyéb
értékpapírokra vonatkozó nyilvántartásokat
vezeti

x

Adatokat gyűjt a befektetési döntésekhez
Előkészíti az adónyilvántartásokat az
adóbevalláshoz
Vezeti az adó- és vámnyilvántartásokat
Nyilvántartja a bejövő és kimenő számlák áfa
analitikáját
Közreműködik a helyi adókkal kapcsolatos
feladatok ellátásában

x
x
x
x
x

Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat lát
el (bizonylatok kiállítása, ellenőrzése, tárolása,
továbbítása, szigorú számadás alá tartozó
bizonylatokról nyilvántartás vezetése, stb.)

x

Analitikus, főkönyvi könyvelésre előkészít,
kontíroz
Közreműködik
– a pénzforgalmi számlával kapcsolatos
gazdasági események könyvelésében
– a vevőkkel kapcsolatos gazdasági események
elszámolásában
– a szállítókkal kapcsolatos gazdasági
események elszámolásában
– a termelési költség elszámolásában
– az értékesítéssel kapcsolatos gazdasági
események könyvelésében
– a jövedelemelszámolással kapcsolatos
gazdasági események könyvelésében
Közreműködik a leltárak felvételével,
dokumentálásával kapcsolatos feladatok
ellátásában
Értelmezi a mérleget és az eredménykimutatást
Adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat,
osztályoz, nyilvántart és iktat
Betartja az adat- és titokvédelemmel
kapcsolatos jogszabályokat, utasításokat
Hagyományos és digitális dokumentumokat
rendszerez
Regisztrálja és karbantartja az
ügyfélkapcsolatait
Hivatalos levelezést folytat hagyományos és
digitális formában
Hivatalos okmányokat tölt ki
A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket
intéz (közigazgatási szerveknél)
Rendszeres és eseti jelentéseket készít
Az ügyiratok mozgását folyamatosan
figyelemmel kíséri

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez
Az adatokat értelmezi, feldolgozza, rendszerezi
és munkája során hasznosítja
Határidőre eleget tesz az adatszolgáltatási
kötelezettségnek

x
x
x

Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és
adatbázis-kezelő számítógép programokat, a
beépített függvényeket

x

A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó
kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja
Kezeli a számítógépet és tartozékait
(adathordozók, scanner, nyomtató stb.)
Szöveget, táblázatot, prezentációt, excel
grafikont készít, szerkeszt
Telefont, fénymásoló gépet, scannert kezel
Az elektronikus adatbázisok biztonságos
mentési munkálatait ellátja, az anyagokat
archiválja

x
x
x
x
x

Betartja a munkaköréhez kapcsolódó
munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírásokat

x

SZAKMAI ISMERETEK
A gazdasági élet alapvető területei
(szükségletek, termelés, javak,
munkamegosztás, gazdálkodás, piac, kereslet,
kínálat)
A nemzetgazdaság szereplői és kapcsolatai
A nemzetgazdaság és ágazati rendszere
A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és
mérésük
Az állam feladatai, költségvetési politika, az
állami költségvetés legfontosabb bevételei és
kiadásai
A vállalat helye a nemzetgazdaságban
A vállalkozások alapításának, működésének
megszűnésének szabályai
Gazdálkodás és gazdaságosság (költség, kiadás,
ráfordítás, bevétel, fedezeti összeg, eredmény).
A marketing működése
Versenyszabályozás
A hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi
előírások
Vámtarifa (Nómenklatúra) feladata és
rendeltetése
Vámtarifaszám (vtsz.) felépítése és rendeltetése
Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban
Környezettudatos gazdálkodás
Jogi alapismeretek, joghierarchia, szabályzati
hierarchia
A polgári jog alapjai

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte,
megszűnése, és a követelések elévülésének
feltételei. Az érvényes szerződés alaki és
tartalmi követelményei. Egyes
szerződéstípusok (adásvétel, csere, vállalkozás,
megbízás, bizomány, bérlet) ismerete

x

Garanciaszerződés, kezességi szerződés,
zálogjog, engedményezés, kötelezettségátvállalás

x

A szerződések alapvető tartalmi és formai
követelményei, jellemző szerződésfajták
Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika
Jegybank és a monetáris szabályozás
Pénzügyi intézményrendszer
Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatások
Passzív bankügyletek (betétgyűjtés,
értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a
jegybanktól és a bankközi piacon) és az aktív
bankügyletek {hitelezés (biztosítékok),
váltóleszámítolás, lízing, faktorálás,
forfetírozás}
A pénz időértéke (egyszerű kamat, kamatos
kamat, annuitás számítása)
A pénzforgalmi számlák fajtái.
Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési
művelet során alkalmazható fizetési módok
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a
gazdálkodó szervezeteknél
Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi
pénzforgalom
Valuta, deviza, árfolyam
Pénzügyi piacok és termékei
Értékpapírok csoportosítása
Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény,
közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki
értékpapírok)
A tőzsde
A biztosítás szerepe
Biztosítási szerződés, biztosítási ágak és
ágazatok fajtái
Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság
Pénzügyi döntések
Az államháztartás rendszere
Adózási alapfogalmak
A személyi jövedelemadó (összevontan adózó
jövedelmek)
Az általános forgalmi adó
Helyi adók fajtái
A számviteli törvény. A beszámoló és
könyvvezetési kötelezettség
A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A könyvelési tételek szerkesztése, a
számlakeret
Az analitikus nyilvántartások vezetése
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos
alapesemények – beruházás, értékcsökkenés –
elszámolása
Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása
Az árubeszerzés és az értékestés főkönyvi
elszámolása
A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok
elszámolása
Munkavállalót terhelő levonások elszámolása
és a bérek kifizetése, átutalása
A saját termelésű készletek raktárba vételével
kapcsolatos elszámolások
Termékértékesítéssel kapcsolatos elszámolások
Az eredmény megállapítása
A statisztika alapfogalmai
Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei,
eszközei (statisztikai sorok, táblák,
viszonyszámok, középértékek)
Érték-, ár-, volumenindex
Grafikus ábrázolás
A levelezés (hagyományos és digitális)
rendszerezésének, iktatásának menete,
szabályai

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának,
nyilvántartásának és kezelésének eljárási
szabályai

x

A hivatalos levelek elkészítésének
(hagyományos és digitális) szabályai,
jellegzetes formái

x

A hivatalos okmányok kezelésének és
felhasználásának szabályai
Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az
időszakos jelentések elkészítésének szabályai
A termékek és szolgáltatások kísérő
okmányainak szerepe, kezelése, jellemző
típusai
A számítógép billentyűzetének szakszerű
használata
A számítógép és tartozékainak (adathordozók,
scanner, nyomtató stb.) kezelése
Prezentáció és excel grafikon-készítés,
szerkesztés tartalmi és formai követelményei
A táblázatok készítésének tartalmi és formai
követelményei
Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az
internet és az intranet használata
Elektronikus adatbázisok biztonsági
mentésének, archiválásának módjai

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
x
x

x

x

x

x

Szakmai kommunikáció
x
x
Jogforrások megfelelő alkalmazása
x
Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázisx
kezelés
Információgyűjtés
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás (pontosság)
x
Megbízhatóság
x
x
Felelősségtudat
x
x
Szervezőkészség
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Motiválhatóság
x
x
Kapcsolatteremtő készség
x
Meggyőzőkészség
x
x
Konfliktusmegoldó készség
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
x
x
Áttekintő és rendszerező képesség
x
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
x
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 36 óra/36 óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

2.7. 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.
2.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Ügyviteli gyakorlatok tantárgy
Témakör: Üzleti kommunikáció
Tartalmak: A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk
alapján
2.9. Témakörök
2.9.1.
Mikrogazdasági alapok
Gazdasági alapfogalmak
Termelési tényezők
Gazdasági körforgás

2 óra/ óra

2.9.2.
A fogyasztói magatartás és a kereslet
3 óra/ 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
2.9.3.
A vállalat termelői magatartása és a kínálat
A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái

3 óra/ óra

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
A fedezeti összeg
A vállalkozás gazdálkodásának eredménye
2.9.4.
A vállalkozások alapítása, működése
4 óra/4 óra
A vállalkozásokról általában, a mikro-, 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
A vezetés és irányítás információ bázisa
A controlling tevékenység szerepe
2.9.5.
A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai
Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok.
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

4 óra/ óra

2.9.6.
A nemzetgazdaság ágazati rendszere
4 óra/ 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
A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei
2.9.7.
Marketing és áru-kódrendszer
Marketing alapfogalmak
A marketing szerepe a vállalkozásban
Piackutatás
Marketingmix
Marketingstratégia
A reklámtevékenység jogi eszközei

8 óra/ óra

Versenyszabályozás
Fogyasztóvédelmi alapismeretek
Piacfelügyeleti alapfogalmak
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók
Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben
Vámtarifák kialakulásának története
VET (brüsszeli) Nómenklatúra
HR Nómenklatúra
Kombinált Nómenklatúra
Közös Vámtarifa
TARIC
A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása
Vámtarifa felépítése
Vámtarifaszám jelentősége
Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban
Nómenklatúra időállapota
Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata
Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan
Európai Bizottság
Vámkódex Bizottság
Komitológiai ülések
2.9.8.
Jogi alapismeretek
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

2 óra/ óra

2.9.9.
Tulajdonjog
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

3 óra/ óra

2.9.10.
A kötelmi jog
3 óra/ óra
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, megbízás, vállalkozás,
szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás
2.10.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

2.11.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

2.11.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

x

2.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

2.12.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
3. Ügyviteli gyakorlatok tantárgy

18 óra/ 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.
Képesek legyenek
-

-

ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi
megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára,
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.
Munkavédelmi alapismeretek
1 óra/ óra
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és
testiépségére
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 munkahelyek kialakításának általános szabályai
A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben
Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében
3.3.2.
Levelezés és iratkezelés
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.

2 óra/ óra

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.)
3.3.3.
Tízujjas vakírás
10 óra/ 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
3.3.4.
Szövegformázás
2 óra/ 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
Prezentáció és Excel grafikonkészítés
Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása
3.3.5.
Üzleti kommunikáció
2 óra/… 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
A témakör részletes kifejtése
3.3.6.
Információ-kommunikáció technológia
Az IKT fogalma
Az IKT, mint eszköz
Alkalmazásának lehetőségei

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépterem, taniroda

1 óra/… óra

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
házi feladat
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

x

csoport
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

3.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x

4..4.
5.
5.1.
5.2.

Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Általános statisztika tantárgy

18 óra/ óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az Általános statisztika 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.
A statisztika alapfogalma
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
A statisztikai törvény

2 óra/ óra

4.3.2.
Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei
6 óra/ 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,
A középértékek fogalma, fajtái, számítása
Helyzeti középértékek: módusz és medián
Számított középértékek
a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel
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 összehasonlítása4 óra/… 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
4.3.4.
Az érték, ár és volumenindex
A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők
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

5 óra/… óra

4.3.5.
A grafikus ábrázolás
Grafikus ábrázolás eszközei
Grafikus ábrák készítése
Az ábrázolás alkalmazási területei

1 óra/… óra

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
számítógépterem, vagy taniroda
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
4.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
házi feladat
projekt

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x
x
x

x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
5. Pénzügyi alapismeretek tantárgy

36 óra/ 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
2 óra/ 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
4 óra/ óra
A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek
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)
Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA
A nemzetközi pénzügyi intézmények
5.3.3.
A pénzforgalom
6 óra/ 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
A nemzetközi fizetések általános szabályai
5.3.4.
A pénz időértéke
A pénz időértékének fogalma, jelentősége
A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával
A váltóval kapcsolatos műveletek
Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás

4 óra/ óra

5.3.5.
Valuta, deviza-árfolyama
Valuta, deviza és -árfolyam fogalma
A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok
A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások

2 óra/ óra

5.3.6.
A pénzügyi piac és termékei
10 óra/… 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
5.3.7.
Értékpapírok értékelése
6 óra/… óra
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 vásárlásieladási szándék megállapítása
A részvények várható hozamának számítása

5.3.8.
Biztosítási alapismeretek
Biztosítási alapfogalmak
A biztosítás szerepe, jelentősége
A biztosítás módszere
Biztosítási ágazatok rendszerei
Biztosítási szerződés és a biztosítási díj
Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság

2 óra/… óra

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
házi feladat
önálló feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

x
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

x
x

5.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

x
x
x
x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Adózási alapismeretek tantárgy

18 óra/ óra*

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

6.1. 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.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
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
6.3. Témakörök
6.3.1.
Az államháztartás rendszere
Az állam szerepe a modern gazdaságban
A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai
Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer)
A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés

2 óra/ óra

6.3.2.
Adózási alapfogalmak
2 óra/ óra
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
6.3.3.
Kiemelt adónemek
14 óra/ 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, első házasok kedvezménye
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
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépterem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
projekt
házi feladat
önálló feladatmegoldás

csoport

x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

6.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

x

x
x

x

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Számviteli alapismeretek tantárgy

36 óra/ óra*

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

7.1. 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.
7.2. 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
7.3. Témakörök
7.3.1.
A számviteli törvény
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 beszámoló szerepe, a beszámoló részei
A beszámolók formái
Beszámolás és könyvvezetés

2 óra/ óra

7.3.2.
A vállalkozás vagyona
A leltár fogalma, fajtái.
A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái
A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója
Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma
Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték)

5 óra/ óra

7.3.3.
A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret
A könyvviteli számlák
Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete
A vállalati számlarend tartalma
A számlák nyitása
Idősoros és számlasoros könyvelés
Költség- és eredményszámlák
A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer
Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata

5 óra/ óra

7.3.4.
Tárgyi eszközök elszámolása
4 óra/ óra
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

7.3.5.
A vásárolt készletek elszámolása
6 óra/ 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
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
Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések
bizonylatolása és könyvelése
A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása
Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése
7.3.6.
A jövedelem elszámolás
4 óra/… óra
A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei
A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése
A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai
A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése
A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás)
Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok
A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások
7.3.7.
A saját termelésű készlettek elszámolása7
4 óra/… óra
A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása
A saját termelésű készletek értékelése
A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása
A közvetlen önköltség számítása
Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem)
A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása
7.3.8.
Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 6 óra/… 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
A saját termelésű készletek állományváltozása
Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák
Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt
adatok alapján
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

1.
2.
3.
4.

magyarázat
önálló példamegoldás
csoportos példamegoldás
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

7.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
x
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

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

A
11506-16 azonosító számú
Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Adózás
Elektronikus
adóbevallás
gyakorlata

Vállalkozásfinanszíro
zás gyakorlat

Vállalkozásfinanszíro
zás

A 11506-16 azonosító számú Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatokmegnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és
továbbítja a számlákat, nyilvántartja és
egyezteti a vevők analitikáját (követelések,
teljesítések, késedelmi kamat, behajtási
költségátalány)

x

Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket,
elkészíti és elküldi a fizetési felszólításokat,
kiszámolja a késedelmi kamatokat, intézi a
reklamációkat

x

Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és
tartalmi szempontból) a számlákat, a hibás
számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a
reklamációt. Vezeti és egyezteti a szállítói
analitikát (kötelezettségek, teljesítések)

x

Vezeti a beruházási nyilvántartásokat, adatokat
szolgáltat a beruházások gazdaságossági
számításához

x

x

x

x

x

x

A forgóeszköz-szükséglet megállapításához
számításokat végez.
Közreműködik az éves státusz és az éves
pénzforgalmi terv összeállításában
Közreműködik a vállalkozás pénzügyi
elemzésénél alkalmazott legfontosabb pénzügyi
mutatók kiszámításánál

x

Közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet
meghatározásában, adatokat szolgáltat a
hitelkérelem összeállításához

x

Gondoskodik a törlesztőrészletek kifizetéséről,
figyeli a hitelkamatot és a hitelkeretet
Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését
Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos
teendőket
Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos
elszámolásokat
Közreműködik a személyi jövedelemadó
elszámolásával összefüggő nyilvántartási
kötelezettség teljesítésében, elvégzi a személyi
jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat

x

x

x
x
x

x

x

x

Elvégzi a munkaviszonyból származó
jövedelmet és a megbízási jogviszony alapján
kifizetett megbízási díjat terhelő adókkal és
járulékokkal kapcsolatos elszámolásokat,
megállapítja az adó- és járulékfizetési
kötelezettséget, kapcsolatot tart az
egészségügyi- és nyugdíjpénztárakkal
Közreműködik a vállalkozások
jövedelemtípusú adóinak megállapításánál (pl.
vállalkozói személyi jövedelemadó,
egyszerűsített vállalkozói adó, KATA, KIVA,
társasági adó)
Nyilvántartja a helyi adókat és az egyéb fizetési
kötelezettségeket (pl. szakképzési hozzájárulás,
környezetvédelemmel kapcsolatos díjak)
Gépjárműadó, cégautóadó és kapcsolata
Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt,
adó- és járulékbevallásokat készít, adó- és
járulék-folyószámlát egyeztet, kezel, valamint
kezdeményezi az adók pénzügyi rendezését

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek
részére történő adatszolgáltatásban
SZAKMAI ISMERETEK
Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai
x
Befektetési és finanszírozási döntések
x
Beruházási döntések gazdaságossági számításai
x
(statikus, dinamikus számítások)
A beruházások finanszírozási forrásai
x
A tőkeköltség
x
Befektetés a forgóeszközökbe
x
Forgóeszköz finanszírozás
Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű
x
terv)
Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói
x
Az adózás rendje (adóhatóságok,
adókötelezettség, ellenőrzés,
jogkövetkezmények)
Személyi jövedelemadózás, az egyéni
vállalkozó adózási formái, társaságok
jövedelemadózása a hatályos jogszabályok
szerint
Általános forgalmi adó (adófizetési
kötelezettség keletkezése, adómentesség,
előzetesen felszámított adó, és megosztása)
Helyi önkormányzat által kivetett adók

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Munkaviszonyból származó jövedelmet és a
megbízási jogviszony alapján kifizetett
megbízási díjat terhelő adó- és járulékfizetési
kötelezettség
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
x
Kész szoftverek használata
Jogszabály-alkalmazás készsége
x

Adóbevallások-, elektronikus adó- és
járulékbevallások készítésének gyakorlata
Adónaptár-kezelés készsége
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önállóság
x
Felelősségtudat
x
Megbízhatóság
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
x
Visszacsatolási készség
x
Irányíthatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
x
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

8. Vállalkozásfinanszírozás tantárgy

36 óra/… óra*

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

8.1. 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 a 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.
8.2. 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
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
8.3. Témakörök
8.3.1.
A vállalkozás pénzügyi döntései
Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai

1 óra/… óra

Befektetési és finanszírozási döntések
Hosszú és rövid távú döntések
8.3.2.
A beruházások értékelése
12 óra/… 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 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
8.3.3.
A forgóeszköz-ellátás
12 óra/… 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)
Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik
8.3.4.
A finanszírozás gyakorlata
8 óra/… óra
A finanszírozás fogalma, jellemzői
A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás
A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság,
önállóság)
Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv
Tartós forgóeszköz-lekötés 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
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
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
8.3.5.
A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése
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

3 óra/… óra

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
önálló feladatmegoldás
csoportos
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x

8.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
x
x
mozaikfeladattal

x
x
x
x
x

x

x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy

31 óra/… óra*

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

9.1. 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.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tárgy 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

A váltóval kapcsolatos műveletek
Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás
Általános statisztika tantárgy
Témakör: Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei
Tartalmak: A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel
9.3. Témakörök
9.3.1.
Beruházások pénzügyi döntései
12 óra/… 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
9.3.2.
Forgóeszköz-szükséglet megállapítása
10 óra/… óra
A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és
a mérlegmódszer alkalmazásával
A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése
Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál
9.3.3.
A finanszírozás gyakorlata
6 óra/… 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
9.3.4.
Pénzügyi teljesítményének mérése
3 óra/… 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
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
önálló feladatmegoldás
csoportos
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

9.5.2.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

9.6. A tantárgy értékelésének módja

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

36 óra/… óra*

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

10.1.
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
10.2.
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
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Az adózás rendje
2 óra/… óra
Az adózó és az adóhatóságok
Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége
Az adókötelezettség szabályai
Az adómegállapítás formái
Adótitok
Ellenőrzés célja, és fajtái
Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése
Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási
bírság
10.3.2.
Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok
10 óra/… 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”)
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
10.3.3.
Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái
6 óra/… 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
A kisadózó vállalkozások tételes adója
Az adónem választásának feltételei
A KATA alapjának meghatározása
A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó)
A KATA 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 és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében,
esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben
10.3.4.
Társaságok jövedelemadózása
4 óra/… óra
A társasági adó 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
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
A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai
Az adónem választásának feltételei
A KATA alapjának meghatározása
A kisvállalati adó alanyai
Az adónem választásának feltételei
A KIVA vállalkozói adó alapja és mértéke
További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték,
az általuk kiváltott adók
Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és
azadózotteredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós
tételek alapján, KATA adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása.
10.3.5.
Általános forgalmi adó
8 óra/… 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
Az adó alóli mentességek szabályai
Az adólevonási jog keletkezése
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
megosztására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára
tekintettel.
10.3.6.
Helyi adók
4 óra/… óra
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 helyi adótörvényben meghatározott adónemekre
10.3.7.
Gépjárműadó és cégautóadó7
2 óra/… 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
Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
önálló feladatmegolás
csoportos
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x

x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

x

x

x

x

x

x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy

46 óra/… óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az
egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának
készségét. A tanuló 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.
11.2.
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
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Gyakorlati előkészítés
4 óra/… 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
11.3.2.
Elektronikus bevallás gyakorlata
38 óra/… óra
Az elkészítendő bevallások fajtái:
A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az
egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E)
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 és 08E bevallás)

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme
szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális
hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (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)
Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás)
Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása
Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap
évszám)
A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata)
Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)
A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más
szám, vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni.
11.3.3.
A bevallások ellenőrzése
A kész bevallások áttekintése
Szükség esetén a kitöltési útmutató használata
Ellenőrzési funkció futtatása
Jelzett hibák javítása
Mentés
A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre

4 óra/… óra

11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépterem, taniroda
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Megbeszélés
Szemléltetés
Szimuláció
Házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.

Önálló bevalláskészítés

x

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10147-16 azonosító számú
Gazdálkodási feladatok ellátása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Gazdálkodási
ismeretek

A 10147-16 azonosító számú Gazdálkodási feladatok ellátásamegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos
feladatokat
Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással
kapcsolatos feladatokat
Részt vesz a vállalkozási tevékenység
gazdaságosságának, a termelési tényezők
hatékony felhasználásának vizsgálatában
SZAKMAI ISMERETEK
A befektetett eszközökkel való gazdálkodás
Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer
A munkaerő, mint emberi erőforrás
Bérpolitika, bérrendszerek
Gazdálkodás és gazdaságosság
A vállalkozás vezetése és szervezete
A vállalkozás stratégiája
A vállalkozás válsága
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogforrások megfelelő alkalmazása
Hallott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibaelhárítás

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12. Gazdálkodási ismeretek tantárgy

36 óra/… óra*

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulóval megismertesse a befektetett eszközökkel való gazdálkodás, a forgóeszköz- és
legfontosabb mutatóinak kiszámítását. A módszerek felhasználásával képes legyen a
tanuló a vállalkozás belső és külső környezetében bekövetkező változások követésére,
alkalmazkodási javaslatok kidolgozására
12.2.
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
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Gazdálkodás a befektetett eszközökkel
Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe
A beruházás szerepe a vállalkozásnál
A beruházások gazdaságossági vizsgálata
A beruházás folyamata

8 óra/… óra

12.3.2.
Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer
10 óra/… 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)
12.3.3.
Munkaerő és bérgazdálkodás
A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai

8 óra/… óra

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása,
biztosítása, hatékony foglalkoztatás)
Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése,
megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés)
Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer
A kereseti arányok kialakítása
A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere
A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere
12.3.4.
Gazdálkodás, gazdaságosság
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
A befektetés és finanszírozás összefüggése
A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai

6 óra/… óra

12.3.5.
A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája
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

2 óra/… óra

12.3.6.
A vállalkozás válsága 6
A vállalati válság lényege, kialakulásának okai
A vállalati válság szakaszai és típusai
A vállalati válság leküzdése
Válságkezelő stratégiák
A csődeljárás
A felszámolási eljárás
A végelszámolás

2 óra/… óra

12.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
projekt

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
5.

házi feladat
gazdasági szituációk
elemzése

x
x

x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10156-12 azonosító számú
Jogi-, adójogi feladatok ellátása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Jogi-, adójogi
gyakorlat

FELADATOK
Adójogszabályokban előírt feladatokat végez
Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez
Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény
megállapítását
Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz
kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Közigazgatási hatósági eljárási jogszabályokat
alkalmaz

Jogi, adójogi
szabályozás keretei

A 10156-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak
és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Adóelmélet, adójog, adózás, adóztatás anyagiés eljárásjogi szabályai (Art.)
Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok
Regisztrációs adóra vonatkozó szabályok
Energiaadóra vonatkozó szabályok
Népegészségügyi termékadóra vonatkozó
szabályok
Jog fogalma, sajátosságai
Jogalkotás, jogforrások, jogforrási rendszer
sajátosságai, hatályok
Jogszabályok közzététele, jogszabályok
megismerésének eszközei
Közigazgatási hatósági eljárás fogalma,
alapelvei, jogforrása
Joghatóság, hatáskör és illetékesség a
közigazgatási hatósági eljárásban
Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai; az
alapeljárás
Tényállás tisztázása
Döntés a közigazgatási eljárásban: határozat és
végzés
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése
Jogszabályalkalmazás készsége
Kész szoftverek használata
Szakmai kommunikáció
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kommunikációs rugalmasság
Segítőkészség

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerező képesség

x
x
x
x

x
x
x

13. Jogi-, adójogi szabályozás keretei tantárgy

36 óra/… óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A Jogi, adójogi szabályozás keretei tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal
a közigazgatási hatósági eljárás, valamint az adóigazgatási eljárás szabályait, azok
menetét, továbbá az egyes eljárások során érvényesíthető jogokkal és teljesítendő
kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályi előírásokat. A tantárgy elsajátítását követően a
tanuló képes legyen felismerni a jogi összefüggéseket, szakmai útmutatókat és
szakirodalmat használni, átlátni a közigazgatási és adóigazgatási eljárások folyamatát és
az eljárások közötti összefüggéseket.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Közigazgatási alapismeretek
15 óra/… óra
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
(Ket.) általános szabályai
Hatáskör, illetékesség, joghatóság
Az ügyféli kérelmekre vonatkozó rendelkezések
Képviselő alkalmazásának szabályai
Az eljárás akadályozásának következményei
A hatóság döntéseire vonatkozó rendelkezések
Bizonyítási eljárás szabályai
Jogorvoslat és végrehajtás a közigazgatási eljárásban
Eljárási költség fogalma, viselésére és a mentességre vonatkozó szabályok
Elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezések
13.3.2.
Adójogi alapismeretek
21 óra/… óra
Az Adózás Rendjéről Szóló Törvény (Art) általános rendelkezései
Az Art. alapelvei
Az adózó és az adóhatóságok, jogok és kötelezettségek
Az adózó képviselete
Adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések
Az adóigazgatási eljárás helye és szerepe az adózás folyamatában
Az adóellenőrzéssel kapcsolatos szabályok
Az adóigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere
Az Art. és a Ket. összefüggései
Az ÁFA törvény kapcsolata a vám-, jövedéki és termékdíj szakterületekkel
A regisztrációs adóra vonatkozó rendelkezések
Az energiaadó szabályozása
A népegészségügyi termékadót érintő szabályok
A büntetőjog és szabálysértési jog általában

13.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
13.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x
x
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
14. Jogi-, adójogi gyakorlat tantárgy

18 óra/… óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A Jogi, adójogi gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a
közigazgatási és adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátását. A
tantárgy elsajátítását követően a tanuló képes legyen ellátni szakképzettségének
megfelelő jogi és adójogi tevékenységével kapcsolatos feladatokat, melyek alapján
alkalmas a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének gyakorlati végrehajtására, a
gyakorlati adózásikérdések megoldására.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.
Témakörök
14.3.1.
Ügyintézés a közigazgatásban
Közreműködés közigazgatási hatósági eljárásokban
Iratkezelési és adminisztratív teendők ellátása
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok teljesítése
Hatósági engedélyezési eljárásokban való közreműködés
Közreműködés a hatósági ellenőrzésben és a végrehajtási eljárásban
Kérelmek előkészítése, benyújtása
Hatásköri, illetékességi szabályok alkalmazása
Eljárási költség tervezése és megfizetése

7 óra/… óra

14.3.2.
Ügyintézés az adóigazgatásban
11 óra/… óra
Az adózással összefüggő anyagi és eljárásjogi normák alkalmazása
Adóbevallások készítése, adóigazgatási feladatok ellátása, adónaptár kezelése
Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése,információk gyűjtése
Közreműködés a gazdálkodó szervezet adózással kapcsolatos feladatainak
tervezésében és végrehajtásában
Adózással kapcsolatos adatok szolgáltatatása, ellenőrzésre előkészítése
Közreműködés az adóhatóságok ellenőrzéseinél
Informatikai rendszerek alkalmazása
Önellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása

14.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

14.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
14.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

x

csoport
x
x
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10160-16 azonosító számú
A Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10160-16 azonosító számú Vámtarifa feladatok és áruosztályozásmegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Vámtari Áruoszt
fa és ályozás
áruosztá gyakorl
lyozás
ata

FELADATOK
Áruosztályozási tevékenységet végez
Az áruosztályozáshoz kapcsolódóan integrált
vámtarifa rendszert kezel és alkalmaz
Kereskedelempolitikai intézkedésekből fakadó
szakmai feladatokat hajt végre
Áruosztályozási rendelkezéseket alkalmaz
Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos
feladatokat lát el
A mintavétel és mintakezelés során közreműködik

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Tarifák kialakulása és alkalmazásának sajátosságai
a nemzetközi kereskedelemben
Közös vámtarifa és egyes elemei
Kombinált Nómenklatúra szerkezeti felépítése
Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó
általános szabályok
Tarifális besorolás jellemzői és ismérvei
Áruosztályozás és az áruk jellemzőinek kapcsolata

x
x
x
x

x

x
x

x
x

Áruosztályozási szabályok az egyes
áruosztályokban és árucsoportokban
Árucsoport kapcsolatok a tarifális osztályozás
keretében
Áruosztályozási rendelkezések alkalmazása az
egységes árubesorolás keretében
TARIC rendszer és kezelése
Kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazása az
áruosztályozás során
Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF)
jogintézménye és az EBTI rendszer
Mintavételi eljárás szabályai és mintavételi
feladatok
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

Hallott szakmai szöveg megértése
Információforrások kezelése
Jogszabály-alkalmazás készsége
Olvasott szakmai szöveg megértése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x
x
x
x

x
x
x

Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szorgalom, igyekezet

x
x
x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség

x
x
x

x
x

x
x
x

15. Vámtarifa és áruosztályozás tantárgy

31 óra/… óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
A Vámtarifa és áruosztályozás tantárgy elsajátításának célja, hogy a tanuló megismerje a
közös vámtarifát és annak egyes elemeit, valamint elsajátítsa a Kombinált Nomenklatúra
felépítését és az áruosztályok jellemzőit. A tanuló képes legyen az elméletben
megszerzett áruosztályozási szabályok teljes körű átlátására, az áru besorolási
szabályainak értelmezésére.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Vámtarifák kialakulása
Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata
A tarifák kialakulása és fejlődése
Hazai és nemzetközi szabályozás
VET nómenklatúra
HR nómenklatúra
Közös vámtarifa (kombinált nómenklatúra)
A vámtarifa törvény felépítése és szabályai

2 óra/… óra

15.3.2.
Kombinált Nómenklatúra szerkezete
4 óra/… óra
Szerkezeti felépítés
I. rész Bevezető rendelkezések (Általános szabályok és különös rendelkezések)
II. rész Vámtarifa
Mellékletek jelentősége
Vámtarifaszámok (VTSZ)
Vámtarifaszám felépítése
15.3.3.
Áruosztályozási szabályok
20 óra/… óra
Az áruosztályozás általános szabályai (1-6 szabály)
Áruosztályok (I-XXI. Áruosztály) bemutatása
Árucsoportok (1-99 árucsoport) ismertetése
Összefüggések az egyes árucsoportok között
Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) az áruosztályozás során
15.3.4.
Az áruosztályozás informatikai támogatása
3 óra/… óra
Az áruosztályozást támogató informatikai rendszer bemutatása (TARIC)
A TARIC menürendszere
TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) szerepe és jellemzői
A Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) és az EBTI rendszer
15.3.5.
Mintavétel szabályai
2 óra/… óra
A helyes vámtarifaszám megállapításához kapcsolódó mintavétel szabályai
A mintavételi cél meghatározásának szempontjai
Különféle termékek mintavétele során alkalmazandó speciális szabályok

Mintavevő és mintatartó eszközök
15.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

15.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

15.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x

x
x
x
x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
16. Áruosztályozás gyakorlata tantárgy

15 óra/… óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
Az Áruosztályozás gyakorlata tantárgy oktatásának célja, a közösségi vámeljárások során
az áruosztályozás szabályainak gyakorlati alkalmazása az egységes árubesorolás
érdekében. A tanuló készség szinten tudja alkalmazni az árubesorolás szabályait,
magabiztosan kezelje a TARIC rendszert, továbbá legyen képes a kereskedelempolitikai
intézkedések alkalmazására az áruosztályozás során, valamint az árubesoroláshoz
szükséges mintavételi feladatok ellátására.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
TARIC rendszer használata
12 óra/… óra
Lekérdezés a TARIC rendszerből
TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) alkalmazása
Az egységes vámáru nyilatkozat (EV) 33. számú rovatának kitöltése a TARIC
segítségével
Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) alkalmazása az áruosztályozás
során.
A TARIC menü rendszerének kezelése
16.3.2.
Mintavétel árubesorolás érdekében
3 óra/… óra
Mintavétel KTF kezdeményezése céljából
Mintavétel belső minőség-ellenőrzés vagy szakértői véleményezés érdekében
Közreműködés hatósági mintavétel során
A minták lezárása és kezelése
A minta azonosítása és dokumentálása
Mintavételi jegyzőkönyv felvétele

Az ellenminta felhasználása jogorvoslati eljárásban
Kapcsolattartás a NAV Szakértői Intézetével
laboratóriummal
Minta megsemmisítése és dokumentálása
Környezet- és munkavédelmi szabályok alkalmazása
Mintavevő eszközök használata

továbbá

más

akkreditált

16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
taniroda, számítógépterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

16.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

x

x

csoport
x
x
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték

x
x
x
x
x

x
x
x
x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10159-16 azonosító számú
Vámjogi feladatok ellátása
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Vámjogi gyakorlat

Vámjogi szabályozás

A 10159-16 azonosító számú Vámjogi feladatok ellátásamegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Vámszakmai feladatokat, illetve a
vámjogszabályokban előírt feladatokat végez
Kezdeményezi a vámeljárásokat
Kezdeményezi a vámjogszabályok által
biztosított mentességeket vagy visszafizetést

x

x

x

x

Intézkedik az áruk vámeljárás alá vonása, az
áruk újrakivitele, vagy az árukról történő
rendelkezés biztosítása érdekében

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Intézkedik az áruk vámjogi helyzetének
rendezése érdekében
Kiállítja a vámeljárás lefolytatásához szükséges
árunyilatkozatot
Beszerzi a vámeljárás lefolytatásához
szükséges egyéb okmányokat
Biztosítja a lehetséges és meglévő vámtartozást
Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos
jogszabályi előírásokat
Biztosítja a vámfelügyelet megvalósítását
Közreműködik a vámigazgatási eljárások
lefolytatása során
Megbízás alapján képviseleti feladatokat lát el
A vámhatóság által elfogadott informatikai
rendszereket használja
Kiállítja a biztosítéknyújtáshoz szükséges
okmányokat
Kiállítja a nemzetközi vámokmányokat
Felel a vámraktár rendeltetésszerű
üzemeltetéséért
Közreműködik az exporttámogatott termékek
fizikai ellenőrzése során
Kiállítja az export-visszatérítéshez kapcsolódó
okmányokat
Érvényesíti a vámeljáráshoz kapcsolódó
jogorvoslati rendszert
Meghatározza és igazolja az áruk származását
(státuszát) és vámértékét
Vizsgálja az áruk származását és eredetét,
illetve a nem uniós áruk vámértékét
Benyújtja a vámigazgatási eljáráshoz szükséges
okmányokat
A származási szabályokat érvényesíti a
vámeljárások során

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Érvényesíti az EU vámuniós szerződéseiben
foglaltakat
Közreműködik a fizikai áruvizsgálatnál
Közreműködik a vámeljárások folyamatában és
az áruk átengedését követően végzett
ellenőrzéseknél

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az uniós vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi
szabályozás
Az Uniós Vámkódex és a kapcsolódó
vámjogszabályok hatálya és alapfogalmai
Vámjogi képviselet
Uniós státus
Valutaszámítás
Határidő számítás
Az áru belépése az Unió vámterületére, a
belépési gyűjtő árunyilatkozatra vonatkozó
szabályok
Korlátozó és tiltó rendelkezések alkalmazása a
vámigazgatási eljárások során
Az okmányok és más információk
megőrzése,valamint díjak és költségek
Vámfelügyelet (megfelelő helyre történő
szállítás)
Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzés
Valuta átszámítás szabályai
A vámigazgatási eljárások során alkalmazandó
szemledíjak és költségtérítések
A vámeljárások alkalmazásának szabályai
normál és egyszerűsített eljárásokban
Árunyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések,
illetve csatolandó okmányok
Árutovábbításra vonatkozó általános
rendelkezések (külső- és belső, valamint uniós
árutovábbítás), illetve egyszerűsítések az
árutovábbításban
Szabad forgalomba bocsátás szabályai
A vámtartozás keletkezésére, megállapítására,
beszedésére vonatkozó rendelkezések
Vámbiztosítékok (kötelező, nem kötelező,
formái, nemzeti rendelkezések, összkezességi
engedély feltételei, fajtái)
Preferenciális és nem preferenciális származási
szabályok
A vámuniós szerződések
Vámérték megállapításának módjai és a
fuvarparitások
A vámmentességek rendszere
A vámkontingensek alkalmazásának szabályai
Egyéb díjakra vonatkozó rendelkezések
Az árunyilatkozat kitöltésének szabályai
Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom
szabályai

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

Külföldi utas általános forgalmi adó
visszatérítésére vonatkozó szabályok
A kiviteli eljárás szabályai, a kilépés és a
kilépési gyűjtő árunyilatkozat
Különleges eljárások általános szabályai
(árutovábbítás, tárolás, különleges felhasználás,
feldolgozás)
A vámeljárások alkalmazásának szabályai
normál és egyszerűsített eljárásokban
Utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
Vámtartozás megszűnése
A vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó
jogkövetkezmények, illetve jogorvoslat
A vámeljárások folyamatában végzett
ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések
A Közösségi Agrárpolitika rendelkezései a
vámfelügyelet alatt lévő árukra vonatkozóan
Az Engedélyezett Gazdálkodók (AEO)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése
Jogszabály-alkalmazás készsége
Információforrások kezelése
Kész szoftverek használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Pontosság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kommunikációs rugalmasság
Segítőkészség
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Következtetési képesség
Rendszerező képesség

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

17. Vámjogi szabályozás tantárgy

31 óra/… óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A Vámjogi szabályozás tantárgy tanításának célja a vámjogszabályok általános
rendelkezéseinek és a vámtartozás általános szabályainak a megismertetése. A tantárgy
ismeretanyaga tartalmazza a Magyarország mint az Európai Unió tagállama területére
behozott, az onnan kiszállított és a tranzitban átszállított áruk vámellenőrzésével
összefüggő érvényes anyagi jogi és eljárási rendelkezéseket. Magában foglalja a
vámjoghoz kapcsolódó más jogszabályi előírásokat; például az áruk kivitelét, behozatalát,
átvitelét tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket. Ismeri a speciális vámpolitikai, vám- és
vámeljárásjogi szabályozásait. A tanuló a tantárgy elsajátításával legyen képes
alkalmazni a UNIÓS vámjog és a nemzeti jogforrások által előírt kötelezettségeket a
vámeljárások során.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Általános vámjogi rendelkezések
A vámjog jogforrásai és hatályaik
Alapfogalmak
Az áruk vámjogi helyzete
A képviseletre vonatkozó szabályok

3 óra/… óra

17.3.2.
Az áruk származása
Származó termék fogalma
Nem preferenciális származási szabályok
Preferenciális származási szabályok
Kommuláció
Származást igazoló okmányok

8 óra/… óra

17.3.3.
Vámérték
Vámérték meghatározásának módszerei
Az ügyleti érték; vámérték kiigazító tényezők
A fuvarparitások (Incoterms klauzulák)

6 óra/… óra

17.3.4.
Termékimportot érintő fizetési kötelezettségek
A vámtartozásra vonatkozó általános szabályok
Egyéb terhek
Vámokmányok és egyéb dokumentumok szerepe az áruforgalomban
Kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű áruforgalom eltérései

6 óra/… óra

17.3.5.
Vámeljárások szabályai
Vámeljárások, ügyletek
Egyes vámeljárásokra vonatkozó speciális előírások
A vámfelügyelet szabályai
Biztosíték a vámtartozás fedezetére

8 óra/… óra

Az árunyilatkozat fajtái és mellékletei
Az Engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO)
Tilalmak és korlátozások a nemzetközi áruforgalomban
Közreműködés szabályai a vámhatósági eljárásban
Az uniós és nem uniós áruk mintavételének szabályai
Vámhatósági döntések és következményeik
Jogkövetkezmények
Jogorvoslati lehetőségek a vámeljárások során

17.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

x

x
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Vámjogi gyakorlat tantárgy

31 óra/… óra*

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A Vámjogi gyakorlat tantárgy oktatásának célja a vámtartozás, a nem közösségi adók és
díjak megállapítására vonatkozó szabályok alkalmazása. Az áru vámjogi helyzetének
rendezése és vámeljárás alá vonása. A vámfelügyelet, az árunyilatkozat, a vámeljárások,
az AEO (engedélyezett gazdálkodók) fogalmának megismerése a nem kereskedelmi
jellegű áruforgalomra vonatkozó szabályok.. A tanuló a tantárgy elsajátításával legyen
képes a vámjog gyakorlati alkalmazására, a vámeljárások kezdeményezésére.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Vámtartozás
A vámérték kimunkálása
Az áru származásának meghatározása
A vámtartozás megállapítása
Származás igazolásával kapcsolatos feladatok ellátása
Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra
A behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetése

15 óra/… óra

18.3.2.
Vámeljárások folyamata
16 óra/… óra
Vámazonosító szám (VPID); gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító
számának (EORI) igénylése
Az árunyilatkozat és mellékleteinek kitöltése és benyújtása
Elektronikus vámeljárások kezdeményezése
A képviselet gyakorlása, nemzetközi vámokmányok kezelése
Utólagos intézkedés iránti kérelem benyújtása
A vám visszafizetése vagy elengedése és ÁFA visszaigénylés kezdeményezése
Közreműködéssel kapcsolatos feladatok az egyes vámeljárásokban
Jogkövetkezményekkel és intézkedésekkel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzései során az adózó jogainak érvényesítése
és kötelezettségeinek teljesítése
Az ügyintéző feladatai és kötelezettségei az uniós és nem uniós áruk mintavétele és
megsemmisítése során

18.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása

1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10496-16 azonosító számú
Közlekedés-szállítási alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Közlekedés
üzemvitele gyakorlat

Közlekedés
technikája

Közlekedési
alapfogalmak

A 10496-16 azonosító számú Közlekedés-szállítási alapokmegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Alkalmazza a menetdíjtáblázatokra,
menetjegyekre és utazási igazolványokra
vonatkozó szabályokat
Betartja az utasokra vonatkozó szabályokat a
személyszállítás területén
Elvégzi, irányítja az okmányok elkészítését,
kitöltését
Ellátja és ellenőrzi a munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatokat
Ellenőrzi a veszélyes áruk és a különleges
küldemények szállítási szabályainak betartását
Részt vesz a reklamációs ügyek intézésében
Betartja az utazási kedvezményekre való
jogosultságokat és az utazási igazolványok
visszaváltásával kapcsolatos szabályokat
Utazással kapcsolatos információt ad
Ajánlatokat készít, reklámokat szervez
Alkalmazza a kommunikációs módszereket és a
PR-szabályokat
Alkalmazza a szakmai idegen nyelvet és a
szakmai kifejezéseket
Előkészíti a fuvarozási, illetve szállítmányozási
feladatot
Az előkészítés során figyelembe veszi a hazai
és nemzetközi jogi szabályozást
Elemzéseket, ajánlatokat készít
Kiválasztja a fuvarparitást és a fizetési módot
Alkalmazza a logisztikai ismereteket
Kiválasztja az áru továbbításához a
legalkalmasabb fuvarozási eszközt, szükség
szerint megtervezi az útvonalat
Az előírások szerint dokumentálja a rendkívüli
eseményeket
Közreműködik a gazdaságossági elemzések,
értékelések készítésében
Nyilvántartja és kezeli a fuvarozási
okmányokat
Betartja a rakodási tevékenységre vonatkozó
szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK
Közlekedési alapismeretek
A közlekedés technikai elemei

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

A közlekedés forgalmi folyamatai az
árufuvarozásban és a személyszállításban
A fuvarozási szerződések
A fuvarozási folyamat
A fuvarozás eszközei
Közlekedési informatika és alkalmazott
számítástechnika
Szakmai idegen nyelv alkalmazása
Általános és ágazati díjszámítási ismeretek
Közlekedés földrajzi alapismeretek
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Szakmai kifejezések használata szóban és
írásban
Idegen nyelvű szöveg megértése szóban és
írásban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Külső megjelenés
Felelősségtudat
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Nyitott hozzáállás

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

19. Közlekedési alapfogalmak tantárgy

108 óra/108 óra*

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

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a
közlekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével,
jelentőségével,valamint a közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedés technikája és a közlekedés üzemvitel
tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz.
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Közlekedéstörténet
18 óra/18 óra
A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése
Közúti közlekedés a középkorban
Motorizáció a közúti közlekedésben
Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig
A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig
Városi közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején
Magyarországi városi közlekedés kezdetei
A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése
A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban
Földrajzi felfedezések
Gőzhajózás tengeren és belvízen
Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig
A magyar hajózás a XX. században
A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése
A vasúti közlekedés kezdetei
A lóvasúttól a gőzösökig
Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig
Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig
A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók
Légi közlekedés Magyarországon
A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése
A hírközlés és távközlés fejlődése
19.3.2.
Közlekedési alapfogalmak
A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése
A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése
A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei
A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei
Az ember szerepe a közlekedésben
A közlekedés felosztása
Közlekedési alapfogalmak
A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése
A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás
A közlekedési munkamegosztás

36 óra/36 óra

19.3.3.
Közlekedési földrajz
36 óra/36 óra
Közlekedés-földrajzi fogalmak
Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak
Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak
Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak
A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői
Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű
főútvonalak, körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak
Páneurópai közlekedési folyosók
Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása
Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai
Hazai repülőtereink
Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása
19.3.4.
Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás
A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei
Konténerek az egységrakomány-képzésben
Konténerek csoportosítása
Nagykonténerek rakodása
A kombinált áruszállítás előnyei
Konténeres áruszállítás
Közút- vasút huckepack szállítás
Közút-vízi huckepack szállítás
Folyam- tengeri kombinált áruszállítás
A kombinált áruszállítás termináljai

18 óra/18 óra

19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb.
19.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
x
szövegfeldolgozás

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
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x

x

x

x

x
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19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Közlekedés technikája tantárgy

144 óra/144 óra*

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

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse az
egyes közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési
hálózat infrastrukturális és kiszolgáló elemeivel..
20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés üzemvitel
tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz.
20.3.
Témakörök
20.3.1.
A vasúti közlekedés technikája
36 óra/36 óra
A vasúti közlekedés felosztása
A vasúti pálya
Az alépítmény részei, kialakítása, feladata
A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői
A felépítmény alapfogalmai
Vágánykapcsolások
Különleges felépítmények
Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői
A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai
A vasúti járművek káros mozgásai
Vasúti kiszolgáló létesítmények
Vasúti jelző és biztosítóberendezések
20.3.2.
A közúti, városi közlekedés technikája
36 óra/36 óra
A közúti pálya
A közutak osztályozása
A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak
A közúti járművek csoportosítása
A közúti járművek szerkezete és felépítése
A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok
üzem és kenőanyagai
A tehergépjárművek
A közúti járművek fontosabb paraméterei
A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei
Városok, települések infrastruktúrája
Városok, települések csoportosítása, részei
A települések úthálózata
A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV
A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények
A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei
Autóbusz megállóhelyek
Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei
20.3.3.
A vízi közlekedés technikája
A vízi közlekedés csoportosítása
A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak
A vízi közlekedés járművei
A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei
Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények
A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei
Kikötők, dokkok, hajógyárak

36 óra/36 óra

20.3.4.
A légi közlekedés technikája
A légi közlekedés felosztása
A légi közlekedés pályája
A légi közlekedés járművei

18 óra/18 óra

A repülőgépek osztályozása, szerkezete
A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei
A repülőterek fajtái és létesítményei
20.3.5.
A csővezetékes szállítás
A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma
A csővezetékes szállítás csoportosítása
A kis távolságú csővezetékes szállítási módok
A nagy távolságú csővezetékes szállítás
A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányi
A csővezetékes szállítás technikai berendezései

18 óra/18 óra

20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb.
20.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
megfigyelése

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Közlekedés üzemvitele gyakorlat tantárgy

54 óra/72 óra*

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

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a
gyakorlatban ismerjék meg az egyes közlekedési alágazati fuvarozási folyamatainak
jellegzetességeit, valamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy szorosan kapcsolódik a közlekedési alapfogalmak és a közlekedés technikája
tantárgyhoz, valamint az összefüggő gyakorlathoz.
21.3.
Témakörök
21.3.1.
A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat
18óra/36 óra
A vasúttal szemben támasztott követelmények
A vasúti személyszállítási folyamat
A vasúti árufuvarozási folyamat és részei
Az áruk csomagolása
A fuvareszköz megrendelése és kiállítása
A rakodás, a küldemény átvétele
A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása
A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás
A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása
A vasúti menetrend
21.3.2.

A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat

18óra/18 óra

A témakör részletes kifejtése
A közúti áruszállítás üzemvitele
Árufuvarozási folyamatok
Járattípusok
A közúti személyszállítás üzemvitele
A városi közlekedés üzemvitele
Városi tömegközlekedési rendszerek
Utazási igazolványok
21.3.3.
A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat
Az áruszállító hajózási módok csoportosítása
Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás
Folyam-tengerihajózás
A tengerhajózás üzemvitele
Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás
Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelőhajózás

18óra/18 óra

21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb.
21.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10501-16 azonosító számú
Szállítmányozási ügyintézői feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10501-16 azonosító számú Szállítmányozási ügyintézői feladatokmegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Általáno
s
szállítm
ányozás
i
ismerete
k

Ágazati Szállítm
szállítm ányozás
ányozás
i
i
ismerete
ismretek
k
gyakorl
at

FELADATOK
Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb
fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az
útvonalat
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal,
szervezetekkel
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek
megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal
Gondoskodik a különböző fuvarozók
információkkal való ellátásáról
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve
árukárok kivizsgálásában, intézi a
kárügyeket
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és
környezetvédelmi szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK

x

x

x

Közlekedésföldrajz-, térképismeret, hálózatok,
útvonaltervezés
A külkereskedelem és gazdasági vonatkozásai
A szokások és szokványok, az INCOTERMS
klauzulái
Okmányok a külkereskedelemben
Fizetési eszközök és módok a nemzetközi
elszámolásokban, ezek nemzetközi
szokványai
A fuvarozás technikája és technológiája
Minőségbiztosítás, minőségbiztosítási rendszerek,
minőségköltségek
Áruismeret, veszélyesáru-szállítás, árukezelés
Csomagolás, egységrakomány-képzés
Tárolás, raktározás, anyagmozgatás, rakodás,
rakományrögzítés
Logisztikai folyamatok gazdasági és pénzügyi
menedzselési feladatai
Vasúti-, közúti-, folyami-, tengeri-, légi- és kombinált
forgalom
Biztosítás, kártérítés a közlekedésben
A szállítmánybiztosítási szerződések
Vámismeretek, vámokmányok
A vámtarifa
Közlekedési ágazatonkénti díjszabások

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Munka, tűz és környezetvédelmi szabályok
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

x

Szakmai olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Szakmai kifejezések használata szóban és írásban

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Értékelési elemzési készség
x
Idegen nyelvű szakmai kifejezések használata
x
szóban és írásban
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x
x

x
x

Külső megjelenés
Felelősségtudat
Szervezőkészség
Kommunikáció (szövegértés, szövegalkotás)
Vállalkozói kompetencia
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Udvariasság
Kooperativitás (csapatszellem)
Kapcsolatteremtő készség
Irányítókészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Problémamegoldás
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás

x
x
x

x
x
x

x
x
x

22. Általános szállítmányozási ismeretek tantárgy

124óra/124 óra*

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

22.1.
A tantárgy tanításának célja
Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése,
hogy a Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és
gyakorlati képzést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a
tanulók a külkereskedelmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok
tevékenységével kapcsolatos alapfogalmakat, összefüggéseket, a szállítmányozási
tevékenységet megismerjék és a gyakorlatban alkalmazni tudják.
Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet
meghatározó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a
különböző közlekedési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a
fuvaroztatói és fuvarozói igényeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait.
22.2.
Nincs.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

22.3.
Témakörök
22.3.1.
Szállítmányozási alapismeretek
62 óra/62 óra
Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás
A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában
A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF)
A szállítmányozási szerződés megkötése
Okmányok a szállítmányozásban
A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése
Szállítmányozási szakmai szervezetek
A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és
szolgáltatókkal,
Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata,
paritás kiegészítések
22.3.2.
Szállítmányozási földrajz
62 óra/62 óra
Magyarország gazdasági körzetei, jelentősebb települései.
A Magyarországi vasúthálózat szerkezete és jellemzői, Magyarország főbb
vasútvonalai, átlós fővonalak, határátkelőhelyek
Magyarország közúthálózata, közutak csoportosítása, műszaki jellemzői,
áruforgalmuk
A magyarországi közutak számozási rendszere, Magyarország elsőrendű és
másodrendű főútjai, körgyűrűk, közúti határátkelőhelyek
Magyarországot érintő "E" utak
Magyarország vízi közlekedése, a hajózható vízi utak, vízi közlekedést befolyásoló
tényezők
A magyarországi repülőterek földrajzi elhelyezkedése és forgalmuk
Magyarország logisztikai rendszere.
Nemzetközi vasúti összeköttetések
Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai
A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak
A magyar és a szomszédos államok vasútjainak határállomásai.

Európa közúti fővonalai, "E" utak, Magyarországot érintő "E" utak
Európa belvízi közlekedése
Hajózható csatornák Európában, a Duna - Majna - Rajna csatorna
Európa tengeri hajózása, főbb kikötői
Az Európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése
Interkontinentális forgalom
22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb.
22.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
23. Ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy

217 óra/217 óra*

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

23.1.
A tantárgy tanításának célja
. Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók
az általános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az
egyes közlekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait
23.2.
Nincs.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

23.3.
Témakörök
23.3.1.
Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek
124 óra/124 óra
A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában
A vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok
Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény,
rakminta
A nemzetközi vasúti egyezmények
Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések
Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek
Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése
Reexpedíció, tranzitforgalom
A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi
típusok, azok fontosabb műszaki adatai
Közúti fuvarozási engedélyek
Nemzetközi közúti egyezmények
Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál
jelentkező szállítmányozói feladatok
Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti
határátmenetek

23.3.2.
Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek
93 óra/93 óra
A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a
tengerhajózási ügyletek szabályozása
A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai
A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák
Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l)
átruházhatósága
A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái
Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások
Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és
tengerentúli országok kikötőinek ismerete
A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában
A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási
okmányok
Dunai kikötők ismerete
A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk
lebonyolításában
A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában,
légi társaságok
Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények
Légi díjszabások, fuvarozási okmányok
A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés
Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban
Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése
Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi,
valamint a tengerentúli forgalomban
Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció)
Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése
A kombinált forgalom szervezése
A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai
A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer
depók és terminálok
A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái
Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom
lebonyolításánál
A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa
országaiba
23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb.
23.5.1.
Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály
x

x

x

x
x

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x

4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

24. Szállítmányozási ismeretek gyakorlat tantárgy

155 óra/155 óra*

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

24.1.
A tantárgy tanításának célja
A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben
tanultakat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét
szállítmányozási feladatok üzemszerű bonyolításával.
24.2.
Nincs

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

24.3.
Témakörök
24.3.1.
Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 1
Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések
Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek
Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése

31 óra/31 óra

24.3.2.
Közúti szállítmányozási feladatok
Gépkocsi megrendelése,
Fuvarokmányok kitöltése,
Fuvardíj elszámolása,

31 óra/31 óra

24.3.3.
Vízi szállítmányozási feladatok
Hajózási okmányok kitöltése,
Hajózási okmányok funkciói, típusai;
A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága
A folyamhajózás okmányainak kitöltése

31 óra/31 óra

24.3.4.
Légi szállítmányozási feladatokTémakör 4
Légi díjszabások kezelése
Légi díjszámítás
Fuvarozási okmányok kitöltése

31 óra/31 óra

24.3.5.
Kombinált szállítmányozási feladatok
31 óra/31 óra
Konténeres fuvarozás díjtételképzés
Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál
24.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szakspecifikus munkahely
24.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

24.5.1.
Sorszám
1.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

2.
3.
4.
5.
6.

kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal

4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x

24.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10034-16 azonosító számú
Logisztikai ügyintézői feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Logisztikai tervezés
és fejlesztés gyak

Logisztika

A 10034-16 azonosító számú Logisztikai ügyintézői feladatokmegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Döntéseket készít elő a vállalati logisztikai
folyamatok tervezésére, lebonyolítására,
fejlesztésére vonatkozóan
Logisztikai folyamatok támogatására szolgáló
információs rendszert működtet, informatikai
eszközöket kezel
Támogatja logisztikai felettese tevékenységét
Napi, heti, havi jelentést készít
Rendelésfeladási és -feldolgozási rendszert
működtet
Megrendelések teljesítési feltételeit ellenőrzi
Kapcsolatot tart a beszállítókkal
Megrendelést ad fel a szerződött beszállítók
felé a logisztikai/termelési igények alapján
Kisebb értékű beszerzéseket bonyolít le
Beszállítókat minősít
Termelés- és szállítástervezési feladatokat lát el
"Leanproduction" rendszernek megfelelően
végzi tevékenységeit
A vállalat értékesítési csatornáit és folyamatait
használja és ellenőrzi
Logisztikai normatívákat mér és elemez
"Aftersale" vevőkapcsolatokat működtet
Készletelemzést végez
Vállalaton belüli "reverz" logisztikai
folyamatokat szervez
Alkalmazza a veszélyes áruk kezelésére
vonatkozó szabályozások előírásait
Begyűjti a vállalathoz beérkező veszélyes
árukra vonatkozó információkat
Ellenőrzi a beérkező veszélyes árukat
Nyilvántartja a vállalatnál lévő veszélyes árukat
Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési
területtel kapcsolatos ügyeket intéz
Pénzügyi, kontrolling területtel kapcsolatos
ügyeket intéz
Reklamációs ügyeket intéz
Betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és
környezetvédelmi szabályokat
SZAKMAI ISMERETEK
Logisztikai alapfogalmak

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

A makro és a vállalati logisztika elemei
A vállalati logisztikai rendszer felépítése
Az ellátási lánc jellemzői, szereplői,
kapcsolatuk
Áru-azonosítási és áru-nyomonkövetési
rendszerek
Disztribúciós struktúrák, stratégiák és azok
jellemzői
A kiszolgálási színvonal mérésének módjai
(külső-belső vevők)
A logisztikai információs rendszer
A minőség (áru, szolgáltatás), a
minőségtanúsítás módjai
Minőségbiztosítási rendszerek szerepe,
jellemzői
Szavatosság, jótállás, termékfelelősség
A beszerzési folyamat fázisai és azok jellemzői
Az áruátvétel menete, bizonylatolása
A termeléstervezés és termelésirányítás elvei
Az anyagszükséglet számítás és
erőforrástervezés (MRP és MRPII)
A "leanproduction" (TPS) termelési rendszer
Elosztástervezés (DRP)
Logisztikai költségek, és befolyásoló tényezőik
Készletezési modellek
A gazdaságos, ill. minimum rendelési
tételnagyság meghatározása
A készletgazdálkodás főbb mutatói
A kiszolgálási színvonal mutatói és mérésének
módjai, gyakorisága
A logisztikai kontrolling feladatai
A rendelésfeladás- és feldolgozás folyamata
A veszélyes áruk tulajdonságai
A veszélyes áruk osztályozása
A veszélyes áruk okmányai
A veszélyes áruk csomagolása
A veszélyes áruk jelölései
Élelmiszerek kezelésének szabályai
Veszélyes áruk kezelésének szabályai
Munka-,tűz- és környezetvédelmi szabályok
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai olvasott szöveg megértése
Információforrások kezelése
Szakmai nyelvű íráskészség
Értékelési, elemzési készség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kommunikáció (szövegértés/szövegalkotás)
Vállalkozói kompetencia
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kooperativitás (csapatszellem)
Kreativitás

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

Irányítókészség

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Problémamegoldás
Digitális kompetencia
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás

x
x
x
x

x
x
x
x

25. Logisztika tantárgy

217 óra/217 óra*

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

25.1.
A tantárgy tanításának célja
A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika
fogalmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó
feladatokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek
együttműködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók
megismerkedjenek a logisztikai területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra
hatásával, a jellemző beruházási költségekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok
által eredményezett kiszolgálási színvonal mérésével.
25.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak
tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
25.3.
Témakörök
25.3.1.
A logisztikai rendszer
62 óra/62 óra
A logisztikai rendszer
A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai
Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk
A beszerzés és beszállító menedzsment
A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei
A beszerzési folyamat
A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői
A disztribúció és az értékesítés kapcsolata
A kiszolgálási színvonal fogalma
A logisztikai információs rendszer
Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai
Áruazonosító és nyomon követési rendszerek
City logisztika
Makro logisztika
25.3.2.
Vevő-szállító kapcsolatok
A szállítóértékelés célja, szerep eszközei
A szállító minősítés
Ajánlatértékelés
Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai
Kis értékű beszerzések kezelése
Megrendelés feladása
Az áruátvétel menete
Rendelésteljesítés feltételei
Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata
Kiszolgálási színvonal mérése
Aftersale kapcsolatok
Reklamáció kezelése
Viszárukezelés

62 óra/62 óra

25.3.3.
Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában
Aveszélyesáruk tulajdonságai
A veszélyes áruk kezelésének szabályai
A veszélyes áruk osztályozása
A veszélyes áruk jelölése
A veszélyes áruk csomagolása
A veszélyes áruk nyilvántartása
Az élelmiszerek kezelésének szabályai
Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok

31 óra/31 óra

25.3.4.
Logisztikai kontrolling
A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma
A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők
A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók
A készletértékelés elvei
Készletgazdálkodás főbb mutatói
Logisztikai normatívák mérése és elemzése
Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai
Költséghatékonysági számítások
Jelentések készítése

62 óra/62 óra

25.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
25.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, házi feladat, egyéb
25.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat
egyéb

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
25.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
26. Logisztikai tervezés gyakorlat tantárgy

171 óra/171 óra*

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

26.1.
A tantárgy tanításának célja
A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a
Logisztika tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e
feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek
képesek elvégezni termeléstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean
elveket és a minőségmenedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb
fejlesztési feladatokhoz az eszközöket alkalmazni, adatot gyűjteni.
26.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A Logisztika tantárgy kapcsolódik a matematika, informatika közismereti tárgyak
tartalmaihoz, valamint az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és
szakmai tartalmakra épül.
26.3.
Témakörök
26.3.1.
Készletgazdálkodás gyakorlat
A készletek szerepe a logisztikai rendszerben
A készletek típusai
A biztonsági készletek szerepe
Készletmodellek
Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk
A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása
ABC elemzés
XYZ elemzés

62 óra/62 óra

26.3.2.
Termeléstervezés gyakorlat
62 óra/62 óra
A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez
Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel
Aggregált terv
Anyagszükséglet tervezés, MRP
A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben
Ütemezés
Termeléstervezés adatbázisai
26.3.3.
Lean, minőségmenedzsment gyakorlat
A lean alapelvei, a lean termelési rendszer
Folyamatfejlesztés
A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai
Minőségbiztosítási rendszerek szerepe
Szavatosság, jótállás, termékfelelősség
TQM
Minőség és folyamatfejlesztési technikák

57 óra/57 óra

26.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, szimuláció, megbeszélés, házi feladat
26.4.1.
Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.

magyarázat
kiselőadás
szimuláció
megbeszélés
projekt
házi feladat

egyéni
x
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x

osztály
x

x
x

26.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
26.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10036-16 azonosító számú
A raktáros feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Speciális áruk
raktározása

A raktározás
gyakorlata

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a
megrendelés és a szállítólevél szerint
Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz csatolt
dokumentumok meglétét, szabályszerűségét
Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési
részleg felé
Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez
Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a
minősítés elvégzéséig
Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki állapotát
Kezeli a raktárirányítás szoftvereit
Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét
Vezeti a készlet-nyilvántartási
dokumentumokat
Vezeti a tárolóhely nyilvántartást
Elkészíti a beérkezett megrendelések
árukiszedési jegyzékeit
Komissiózási tevékenységet végez
Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat
Előkészíti a kiszállítandó árukat
Anyagmozgató berendezéseket működtet
Részt vesz a leltározási, leértékelési, selejtezési
folyamatokban
Betartja a készletkezelési irányelveket
Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést,
selejtezést
Betartja/betartatja a balesetvédelmi
szabályokat
Betartja/betartatja a veszélyes áruk raktározási
szabályait
Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető
feliratait
Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések
műszaki állapotát, hitelességének lejárati idejét
Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és
berendezések meglétét, épségét
Javaslatot készít a kötelező karbantartások,
hitelesítések elvégzésére
Szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári
hulladékoknál
A raktározás szerepe a logisztikai
folyamatokban
A raktározás folyamatai

Raktározás
folyamatok

A 10036-16 azonosító számú A raktáros feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
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x

Az áruátvétel eljárási szabályai
A raktározás során használt mérőeszközök
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás
bizonylatai, és kezelésük
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és
eszközei
A raktározás munkavédelmi és
környezetvédelmi követelményei
A raktár tűzvédelmi követelményei
A tárolóeszközök ellenőrzésének és
karbantartásának szabályai
A veszélyes áruk kezelésének, tárolásának
szabályai
Élelmiszerek kezelésének, tárolásának
szabályai
Szakmai nyelvű szöveg értelmezése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Jelképek értelmezése
Mennyiségérzék
Precizitás
Szervezőkészség
Pontosság
Kapcsolatteremtő készség
Irányíthatóság
Határozottság
Áttekintőképesség
Kontroll
Gyakorlatias feladatelemzés

x
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27. A raktározási folyamatok tantárgy

108 óra/108 óra*

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

27.1.
A tantárgy tanításának célja
A raktározás folyamatelemei tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és
árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések
teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait.
27.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül
27.3.
Témakörök
27.3.1.
A folyamat modul rendszere
A raktározás szükségessége, feladatai,
A raktárak fajtái, jellemzőik.
A raktározási modell.
A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai.
Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai.
Árutárolási módok és jellemzőik.
A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői.
Magastárolási rendszerek jellemzői.
Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata
A komissiózás fajtái, részfolyamatai
Bizonylat nélküli komissiózási módszerek
Az expediálás feladatai
A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái.

36 óra/36 óra

27.3.2.
A raktározás eszközrendszere
36 óra/36 óra
Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei.
A raktáron belüli árumozgatás eszközei.
Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik.
Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik.
Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei.
Rakományrögzítő és csomagológépek.
Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás.
27.3.3.

A raktárirányításirendszer

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei.
Az információ-átvitel megoldásai.
Raktári állapotjelző információk.
Árumozgást jelző információk.
Az információ továbbítás eszközei.
Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek.
Az áruáramlás és információáramlás integrációja
A raktár külső kapcsolatainak információi.

18 óra/18 óra

Az EDI informatikai rendszer.
A raktárirányítás feladatai.
A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere.
Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás.
Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere.
A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei.
A folyamatirányítás információs rendszere
27.3.4. Raktári bizonylatolás

18 óra//18 óra

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei.
Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei
Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma.
Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei.
Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei.
Áruáttárolási bizonylat.
Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása.
Készlet nyilvántartási bizonylatok.
Készletmozgások bizonylatai
Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása.
A leltározás menete és bizonylatai.
A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai.
A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai
27.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
27.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat
27.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

egyéni
x

x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni

csoportbontás

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

1.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
x
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

osztály-keret

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

27.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

28.

Speciális áruk raktározása tantárgy
36óra/36
óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

28.1.
A tantárgy tanításának célja
A speciális áruk raktározása tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék
azokat a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmiszerek
kezelésével raktározásával kapcsolatosak. mindkét árufajta az egészségvédelmi
követelmények szempontjából ígényel különleges bánásmódot
28.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül
28.3.
Témakörök
28.3.1.
Veszélyes áruk raktározása
A veszélyes áruk fogalma.
A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai
Veszélyes áruk VCI osztályozása
Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai.
A veszély jellegére utaló „H” mondatok.
Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok
A biztonsági adatlap tartalma és szerepe
Az előzetes ellenőrzés.
Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése
Részletes ellenőrzés és azonosítás
Raktárhely kijelölése és betárolás.
Az együttraktározási tilalom.
Komissiózási előírások.
Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás.

18 óra/18 óra

28.3.2. Élelmiszerek raktározása
18 óra/18 óra
Az élelmiszer biztonság fogalma.
Az élelmiszer biztonság összetevői:
mikrobiológiai szempontból
kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából
fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából
A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer
ISO 22 000 –es szabvány tartalma
Élelmiszer biztonság a raktározásban
Higiéniai követelmények
Klimatikus követelmények
Károsodások elleni védelem módszerei
A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata
Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata

28.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
28.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat
28.5.1.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban

2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

28.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
29. Raktározás gyakorlat tantárgy

90 óra/108 óra*

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

29.1.
A tantárgy tanításának célja
A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten
sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához
szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó
bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok
feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat.
29.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül.
29.3.
Témakörök
29.3.1.
Raktározási folyamatok és eszközeik
Raktári anyagmozgató gépek fajtái.
Mérőeszközök fajtái.

36 óra/36 óra

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása.
A raktározás balesetvédelmi előírásai.
A raktározás tűzvédelmi előírásai.
A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés.
A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai.
Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai.
29.3.2.
Raktárirányítási gyakorlat
Raktárirányítási programok funkciói.
A raktárirányítás információs rendszere.
Az információátvitel eszközei és használatuk
A komplex számítógépes raktározás feladatai.

18 óra/36 óra

29.3.3.
Komissiózás a gyakorlatban
Megrendelések feldolgozása
Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás
Árukigyűjtési program összeállítása
Áruelőkészítés
A komissiózás bizonylatai és kezelésük.
Bizonylat nélküli komissiózás

36 óra/36 óra

29.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet
29.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció
29.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

29.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11781-16 azonosító számú
A raktárvezető feladatai
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Közreműködik a raktár-technológia
kialakításában
Napi programtervet készít, kapacitásszámítást
végez
Gazdálkodik a rendelkezésre álló
erőforrásokkal
Betartja és betartatja a vagyon és biztonsági
előírásokat
Gondoskodik a raktári dolgozók
munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi
oktatásáról
Kapcsolatot tart a beszerzési, termeléstervezési
és értékesítési szervezetekkel

x

Megszervezi és ellenőrzi a raktári leltározás,
leértékelés és selejtezés teendőit
Ellenőrzi a raktár tűz-, munka- és
környezetvédelmi szabályainak betartását
Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető
feliratainak meglétét.
A raktározás szerepe az ellátási láncban
A raktár-technológia összetevői
Automatikus áruazonosítás és árukövetés

Raktárvezetési
gyakorlat

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gondoskodik a raktári mérőeszközök,
mérőberendezések műszaki állapotának,
hitelességük lejárati idejének ellenőrzéséről
Betartatja a speciális áruk (élelmiszer, ,
veszélyes áru) raktározásának, kezelésének
szabályait

x
x

Biztosítja a berendezések és eszközök
működőképességét, szükség szerinti fejlesztését
Kidolgozza a raktár KPI mutatóit és működteti
azok rendszeres értékelését
Működteti a raktár irányítási, információs
rendszerét
Alkalmazza a lean menedzsment
eszközrendszerét a raktározási folyamatban
Működteti a minőségbiztosítási rendszer
raktározásra vonatkozó követelményét
Megszervezi és működteti a raktári tároló
eszközök ellenőrzését, karbantartását

Raktár működtetése
és mutatószámai

Raktározás szerepe
az ellátási láncban

A 11781-16 azonosító számú A raktárvezető feladatai megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk
jellemzői
Tárolási módok és alkalmazási feltételeik
Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
A raktározás során használt mérőeszközök
Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás
bizonylatai, és kezelésük
A számítógépes raktárirányítás szoftverei és
eszközei
A lean menedzsment eszközrendszere
Minőségbiztosítási szabványok
A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi
követelményei
A tárolóeszközök ellenőrzésének és
karbantartásának szabályai
Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának
szabályai
A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek
tárolásának szabályai
Értékelési, elemzési készség
Információforrások kezelése
Szakmai nyelvű szövegértelmezés
Precizitás
Szervezőkészség
Döntésképesség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
Határozottság
Áttekintőképesség
Probléma feltárás, -megoldás
Rendszerekben való gondolkodás

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

30. Raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy

36 óra/36 óra*

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

30.1.
A tantárgy tanításának célja
A raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók
megismerjék a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben
alapvető változásokat hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer
érvényesülése. Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az
áruáramlási és információáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti
szerepet foglal el.
30.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül
30.3.
Témakörök
30.3.1.
Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye
Az ellátási lánc fogalma, jellemzői.
Készletezés, raktározás szükségessége
Raktártípusok az ellátási láncban.
A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik.
30.3.2.
A raktározás technológiája és összetevői
A raktártechnológia fogalma, összetevői.
MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei.
A veszélyes áruk tárolásának követelményei.
MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei.
A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer.
Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban
GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer
A szervezeti és működési szabályzat.
Munkaköri leírások tartalma.
Napi programkészítés és ellenőrzés
A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei.
A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei.
Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények.
A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata.
Tárolóeszközök vizsgálata és javítása.
Emelőgép biztonsági szabályzat.
Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása

18 óra/18 óra

18 óra/18 óra

30.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
30.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív
tanulás
30.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

30.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

31. A raktár működtetése és mutatószámai tantárgy

36 óra/36 óra*

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

31.1.
A tantárgy tanításának célja
A raktározás működési mutatószámai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók
megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése
üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek összehasonlítást
tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a versenytársak
adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a következő időszak fejlesztési terveihez.

31.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül.
31.3.
Témakörök
31.3.1.
Üzemtani mutatók
A raktár statikus kapacitása.
A statikus kapacitás összetevői.
Egységrakomány képzés szerepe, eszközei

18 óra/18 óra

Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik
A statikus kapacitás kihasználása.
A raktár dinamikus kapacitása.
A dinamikus kapacitás összetevői
Gépi kapacitások tervezése
Humán erőforrás szükséglet tervezése
Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése
A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei.
A dinamikus kapacitás kihasználása.
31.3.2. Minőségi mutatók
A vevőkiszolgálás mutatói
Az OEE mutató
Készletezési hatékonyság mutatói

18 óra/18 óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
31.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, házi feladat, kooperatív
tanulás
31.4.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x

31.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

31.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

32. Raktárvezetői gyakorlat tantárgy

72 óra/72 óra*

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

32.1.
A tantárgy tanításának célja
A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz
kapcsolódva a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A
gyakorlati oktatáson belül kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek
oktatása.
32.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül

32.3.
Témakörök
32.3.1.
Raktározási folyamatok gyakorlata
Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok.
Tárolási módok és eszközrendszerük
Komissiózási módszerek.
Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés.
Járműrakodás.
32.3.2.
A raktárirányítás gyakorlata
Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban
A raktárirányító szoftverek funkciói.
Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat.
Az információ átvitel módszerei, eszközei.
Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában

54 óra/54 óra

18 óra/18 óra

32.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus vállalkozás
32.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás
32.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

32.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10070-12 azonosító számú
Munkahelyi kommunikáció
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kommunikáció
alapjai
Üzleti
kommunikációs
gyakorlat

A 10070-12 azonosító számú Munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja a viselkedéskultúra követelményeit
Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokollelőírásait
Betartja az irodai munka etikai szabályait
Partnerkapcsolatokat ápol
Információt kér, gyűjt hagyományos és
elektronikus úton
Tájékoztatást ad írásban, szóban, telefonon és
elektronikusan
Írásbeli és szóbeli kommunikációjában
fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és
nyelvhasználati szabályok betartására
Kapcsolattartást szolgáló írásbeli
dokumentumokat készít
Továbbképzéseken, tréningeken vesz részt
SZAKMAI ISMERETEK
A kommunikáció folyamata és fajtái
A szóbeli és írásbeli kommunikáció
A nem-verbális kommunikáció
Az elektronikus kapcsolattartás alapvető
szabályai
A kommunikációs zavarok fajtái és elhárításuk
módjai
Kommunikációs különbségek
Üzleti nyelvi kultúra
A nselvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei,
nyelvhasználati szabályok
Aközéleti megnyilvánulás fajtái
A viselkedéskultúra alapszabályai
Az üzleti magatartás és protokoll előírásai
Az irodai munka etikai szabályai
A munkahelyi kapcsolatok (feletessel,
munkatárssal, ügyfelekkel
A munkahelyi viselkedés alapnormái
A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik
Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének
módjai
A személyiségfejlesztés lehetőségei
Álláskeresési technikák
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése
A helyes beszéd technikája
Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd)
Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Önfegyelem
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kommunikációs rugalmasság
Nyelvhelyesség
Konfliktusmegoldó készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Nyitott hozzáállás
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

33. Kommunikáció alapjai tantárgy

108 óra/108 óra*

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

33.1.
A tantárgy tanításának célja
A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók
elsajátítsák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően
kezeljék. Legyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre gyakorolt
hatásának jelentőségével. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a kommunikáció
helyes megválasztásával hatékonyan végezzék munkájukat.
33.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.
33.3.
Témakörök
33.3.1.
Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 54óra/54 óra
A kommunikáció fogalma, fajtái
A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai
A nonverbális kommunikáció
A konfliktusok és kezelési módjaik
A kommunikáció folyamata és fajtái
A kommunikáció etikai és protokollszabályai
Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett)
33.3.2.
Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok,
konfliktuskezelés
54 óra/54 óra
Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és
nyelvhasználati szabályok betartására
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése
A helyes beszéd technikája
Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd)
Szabályelemzés, szabálykövető magatartás
A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok
33.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
33.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés szimuláció, házi feladat, kooperatív
tanulás.
33.5.1.

Sorszám

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

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
kooperatív tanulás

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés

x
x
x
x
x

33.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
34. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy

72 óra/72 óra*

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

34.1.
A tantárgy tanításának célja
Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat
érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása,
a sikeres tárgyalás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása.

34.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

34.3.
Témakörök
34.3.1.
Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat
Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái.
Üzleti nyelvi kultúra.
Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai.
A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása.
Tárgyalástechnika
A kommunikációs zavarok fajtái.
Tömegkommunikáció jellegzetességei.

18 óra/18 óra

34.3.2.
Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat
Az üzleti magatartás és protokoll előírásai.
Az üzleti etikett szabályai.
Viselkedéskultúra alapszabályai.
Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei.
Telefonos kapcsolattartás.

36 óra/36 óra

A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat

18 óra/18 óra

34.3.3.

A viselkedéskultúra alapszabályai.
Az üzleti magatartás és protokoll előírásai.
Az irodai munka etikai szabályai.
A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy)
A munkahelyi viselkedés alapnormái.
A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik.
Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai.
A személyiségfejlesztés lehetőségei
Álláskeresési technikák
34.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás
34.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, elbeszélés, kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, projekt, kooperatív
tanulás, szimuláció, szerepjáték
34.5.1.

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés

34.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10651-12 azonosító számú
Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Alkalmazza a gazdálkodásra vonatkozó
pénzügyi, számviteli, adó, TB, munkajogi
szabályokat, részt vesz a kapcsolódó
nyilvántartások, elszámolások készítésében
Gazdálkodási feladatokat lát el
Forrásszerzési technikákat alkalmaz
Munkáltatói feladatokat lát el
Kialakítja a minőség- és a teljesítménymérés
mutatóit az intézményben
Biztosítja szervezési-vezetési feladatokhoz
kapcsolódó adminisztrációs teendőket
Modern marketing és public relations
eszközöket alkalmaz
A vezetés folyamata és különböző funkciói
Jogi alapfogalmak, a jogszabályok hierarchiája
Kulturális jogszabályok
Az államháztartás működésének főbb elvei, a
költségvetési intézmények finanszírozása
Vállalkozás főbb jogszabályi háttere
A nonprofit szervezetek státuszszabályai, a
közhasznú jogállás kérdésköre
A szervezetkialakítás elvi és módszertani
kérdései, belső szabályzatok
A szervezetvezetési feladatokhoz kapcsolódó
adminisztrációs teendők
Gazdálkodási alapismeretek, a gazdálkodás
dokumentálása
A stratégiai gondolkodás, a tervezés alapjai
Pénzügyi folyamatok, pénzügyi irányítás

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Marketing gyakorlat

Vezetés, szervezés
gyakorlat

Vezetői feladatokat lát el szakjogi ismeretek
alkalmazásával
Szervezeti, intézményi stratégiáját készít,
fejlesztési irányokat határoz meg
Szervezeti dokumentumokat és belső
szabályzatokat készít

Vezetési, jogi,
gazdasági, marketing
elméleti ismeretek

A 10651-12 azonosító számú Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretekmegnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

A pénzügyi forrásteremtés fontosabb területei
és eszközei (önkormányzati, költségvetési
támogatások, hazai és nemzetközi pályázatok
nyomon követése

x

A szektorok közötti együttműködés lehetőségei

x

A humánerőforrás-menedzsment alapjai,
munkajogi alapok

x

x

Közérdekű önkéntes munka
Teljesítménymérés és -értékelés,
minőségbiztosítás
A modern marketing általános és szolgáltatásspecifikus értelmezése

x

x
x

A kulturális intézmények és szervezetek
környezetének és külső kapcsolatrendszerének
ismerete

x

A kulturális marketing stratégiai döntései és a
marketing eszközei (marketing-mix)

x

x

A public relations tevékenység tartalma, a belső
és külső PR eszközei (írott és elektronikus
tájékoztatók szerkesztése, szervezeti
kapcsolatok ápolása

x

x

Informatikai ismeretek
Ügyviteltechnikai, irodatechnikai eszközök és
eljárások
Kommunikációs ismeretek
Szakmai kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés
Tárgyalási készség
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Felelősségtudat
Irányítási készség
Meggyőzőkészség
Konfliktuskerülő és -megoldó készség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Értékelés

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

35. Vezetési, jogi, gazdasági marketing elméleti ismeretek tantárgy

93 óra/144 óra*

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

35.1.
A tantárgy tanításának célja
A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba
kerülő tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint
vezető meg kell felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat
viselkedésformáit, teljesítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk
módszereit
A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi
alapfogalmakat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról,
másrészt, hogy megismerjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét,
valamint a szerződéskötéshez kapcsolódó alapvető jogi szabályozást.
A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a
gazdasági alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a
piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a
pénzforgalom fajtáival valamint a vállalkozási alapismeretekkel..
A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az
ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének,
helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait,
eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a
marketing szerepét. A tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció
fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció
közvetlen, közvetett eszközeivel.
35.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül
35.3.
Témakörök
35.3.1.
Vezetési ismertek
A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója.
A munkaszervezés technikája.
Humán (emberközpontú) vezetéselmélet
Motivációs irányzatok.
Beosztottak teljesítményének értékelése
A vezetővel szemben támasztott követelmények.
Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek.
Vezetői típusok
Vezetői motiváltság.
Vezetői értékek.
Vezetés és szervezés összefüggései
A gazdasági rendszerek szervezete
A szervezési folyamat
A szervezés módszerei

31 óra/36 óra

35.3.2. Jogi ismeretek
óra
A jogszabályok hierarchiája
Az Alkotmány, mint alaptörvény

15 óra/36

A polgári jog (PTK)
- A Ptk. szerkezete
- A jogi személy fogalma
- Gazdasági társaságok
- A polgári jogviszony fogalma, fajai
- Tulajdonjogviszony
- Kötelemi jog
- Kártérítési felelősség
Szerződések, a szerződési jog alapelvei
- A szerződések létrejötte
- Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
- Semmisség és megtámadhatóság
- A szerződésszegés általános szabályai
- Termékszavatosság, jótállás
- Az adásvételi szerződés
- A vállalkozási szerződés
- A fuvarozási szerződés
- A megbízási szerződés
- A szállítmányozási szerződés
- A bérbeadási szerződés
- A biztosítási szerződés
35.3.3. Gazdasági ismeretek
16 óra/36 óra
A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása.
A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás.
A nemzetgazdaság ágazati szerkezete
Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei
Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk.
Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban.
A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője,
A globalizáció fogalma.
A piac
- A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása.
- A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése.
- A piaci formák és jellemzőik.
- A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában.
- A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben.
- A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei
és a versenyszabályozás
A vállalkozás
- A vállalkozások fogalma és céljai.
- A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei.

-

Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján.
Vállalkozási formák jellemzése.
Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás.
A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai.
Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek.
Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog,
sajáterő).
Vállalkozások adófizetési kötelezettségei.

35.3.4. Marketing ismeretek
31 óra/36 óra
A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei.
A marketing fejlődési szakaszai.
A marketing jellemző tendenciái napjainkban.
A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban.
Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei.
A fogyasztói magatartás modellje.
A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők.
Vásárlói magatartás megfigyelése.
Vásárlói típusok jellemzői.
Vásárlói típusok megfigyelése.
Szervezeti vásárlói magatartás.
Célpiaci marketing lényege, kialakulása.
Piacszegmentálás lényege, ismérvei.
Célpiac-választás.
Pozicionálás.
Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja.
A marketing és piackutatás kapcsolata.
A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata,
módszerei.
Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése.
Kutatási terv, kutatási jelentés.
Kérdéstípusok.
Kérdőívszerkesztés.
Primer piackutatási módszerek.
Szekunder piackutatási módszerek.
Termékpolitika és termékfejlesztés.
A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői.
Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege.
Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek.
Árdifferenciálás, árdiszkrimináció.
A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők.
Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása
.Marketing kommunikáció
Kommunikációs politika fogalma, jelentősége.
A kommunikáció fogalma, fajtái.
A kommunikációs folyamat.
Marketingkommunikáció eszközrendszere.
A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei.
Reklám fogalma, szerepe, fajtái.
Reklámeszközök fogalma, fajtái.

Eladásösztönzés fogalma, funkciói.
Direkt marketing.
PR fogalma, jellemzői, területei.
Belső PR.
Külső PR.
Szponzorálás.
Image lényege, fajtái.
Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők.
Arculat formai és tartalmi elemei.
Arculattervezés (vállalat, honlap).
Internet szerepe, a vállalati honlap
35.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
35.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció,házi feladat, kooperatív
tanulás
35.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

x

35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel

1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

35.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
36. Marketing gyakorlat tantárgy

31 óra/36 óra*

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

36.1.
A tantárgy tanításának célja
A marketing gyakorlat célja, hogy tanulók a marketing alapjainak elméleti áttekintését
követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati alkalmazására, ismereteik
elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a
marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben
történő gyakorlásával

36.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül
36.3.
Témakörök
36.3.1.
Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat
A Piackutatási terv készítése.
Kérdőívkészítés.
Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen
Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán.
Adatfeldolgozás.
Prezentáció.
Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése
Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése

16 óra/18 óra

36.3.2.
Reklám és PR gyakorlat
15 óra/18 óra
Reklámeszközök és reklámtípusok.
PR-eszközök.
Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése.
Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése.
A témakör részletes kifejtése
36.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás
36.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás
36.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés

5.2.
5.3.
5.4.

Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

36.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
37. Vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy

31 óra/36 óra*

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

37.1.
A tantárgy tanításának célja
A vezetés, szervezés gyakorlati tantárgyának célja, a témakörben tanult elméleti
módszerek gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési tevékenységek
gyakorlása, amelyek a vezető feladatait képezik
37.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy kapcsolódik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeret, a fizika
közismereti tárgyak tartalmaihoz, az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt
közismereti és szakmai tartalomra épül.
37.3.
Témakörök
37.3.1.
Vezetési feladatok gyakorlat
Stratégiai és operatív tervezés.
Működési szabályzat készítése
Munkaköri leírás készítése.
Teljesítménymérés és értékelés
Motivációs formák kidolgozása
Konfliktuskezelés.
Csoportalakítás
Brain-storming, mint csoportos alkotótechnika
A témakör részletes kifejtése
37.3.2.
Szervezési feladatok gyakorlat
Szervezetkialakítás
Projekttervezés
Hálótervezés
Gantt diagram
Kaizen tevékenység szervezése

16 óra/18 óra

15 óra/18 óra

37.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szakmaspecifikus vállalkozás
37.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés, szimuláció, kooperatív tanulás

37.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció
házi feladat
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x

x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

x

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

37.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül,
a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat kapcsolódik a 9. és 10. évfolyamon oktatott
szakmai tárgyakhoz:
Közlekedés üzemvitel:
A tárgyban oktatott ismeretekben meghatározott feladatok közül az egyes közlekedési
alágazatok (vasút, közút, vízi) fuvarfeladatainak szervezésében, és lebonyolításában való
részvétel, amely magában foglalja a járműállomány tulajdonságainak megismerését, a
fuvarfeladatok vezénylését, a fuvarozással kapcsolatos okmányok kitöltését, kezelését, a tarifa
számítások gyakorlását, valamint a fuvarfeladat teljesítésének ellenőrzését.
Raktározás:
A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a
folyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg.. A hallgatóknak meg kell
ismerni a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait.
Részt vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a
dokumentációk kezelését.
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Folytatódik a raktározási folyamatok tanulmányozása. A hallgatók felügyelettel vesznek részt
a megrendelések teljesítésének folyamatában a külső rendelési dokumentációk feldolgozásától
a komissiózás lebonyolításában, valamint az árukiszállítás raktári előkészítésében. Fontos
feladat a gyakorlati helyen alkalmazott raktárirányítási rendszer működésének megismerése és
gyakorlása mind az irányítási, mind a végrehajtási szinten.
Ugyanakkor a szakmai gyakorlat alatt a „Munkahelyi kommunikáció” tantárgyban oktatott
elméleti ismertek alapján a hallgatók tanulmányozzák a vállalaton belüli, és az ügyfelekkel
történő külső kommunikáció verbális és non verbális gyakorlati elemeit, és megfigyeléseiről
kritikai elemzést készítenek, amely összehasonlítja az elméleti ismereteket a gyakorlattal.

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a
folyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg.. A hallgatóknak meg kell
ismerni a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait.
Részt vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a
dokumentációk kezelését. Szintén felügyelettel vesznek részt a megrendelések teljesítésének
folyamatában a külső rendelési dokumentációk feldolgozásától a komissiózás
lebonyolításában, valamint az árukiszállítás raktári előkészítésében. Fontos feladat a

gyakorlati helyen alkalmazott raktárirányítási rendszer működésének megismerése és
gyakorlása mind az irányítási, mind a végrehajtási szinten.A gyakorlati helytől függően
tanulmányozzák a speciális áruk (veszélyes áruk, élelmiszerek) raktári folyamatait, kezelési
módjukat.
A szakmai gyakorlat részét képezi a szervezés gyakorlati feladatai közül a Kaizen
tevékenység adott vállalkozáson belüli szervezési javaslatának elkészítése, illetve már
működő Kaizen tevékenységben való részvétel és a tapasztalatok értékelése.

2.112.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
IX. GÉPÉSZET
ágazathoz tartozó
54 523 04
MECHATRONIKAI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 54 523 04 számú, mechatronikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményeit tartalmazórendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 04
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: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam
9. évfolyam
10. évfolyam
Ögy.
11. évfolyam
Ögy.
12. évfolyam
5/13. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
szabadsáv
nélkül
11 óra/hét
12 óra/hét
10 óra/hét
10 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv nélkül
396 óra/év
432 óra/év
140 óra
360 óra/év
140 óra
310 óra/év
961 óra/év
2739 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11.
évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.

évfolyam
1/13. évfolyam
Ögy
2/14. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
szabadsáv
nélkül
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1116 óra/év
160 óra
961 óra/év
2237 óra

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

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

10.

heti
óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

heti
óraszám

11.

ögy

heti
óraszám

5/13.

1/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

2/14.

ögy

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

5,5

5,5

5

7

3

7

2,5

7,5

11

20

14,5

16,5

11

20

140
Összesen

ögy

12.

11

140

12

160

10

10

31

31

31

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

11582-16 Hajtástechnikai
alapok

11583-16 Villamos
biztonságtechnikai alapok

11584-16 Vezérléstechnikai
alapok
Kapcsolószekrények szerelése

Villamos gépek alapjai
Villamos gépek mérési
gyakorlat
Hajtástechnika gyakorlat
Villamos
biztonságtechnika
Hibavédelem a
gyakorlatban
Irányítástechnika
Irányítástechnikai
gyakorlatok
PLC alkalmazása
gyakorlat
Készülékismeret

1

1,5
1
1

1
1
1
1,5
1
1,5

Kapcsolószekrények
szerelési gyakorlat
Munkavédelem
10163-12 Gépészeti
munkabiztonság és
Elsősegélynyújtás
környezetvédelem
gyakorlata
Mechatronikai alapozó
feladatok
11572-16 Mechatronikai
alapozó feladatok
Mechatronikai alapozó
feladatok gyakorlat
Műszaki mérés
10172-12 Mérőtermi feladatok
Műszaki mérés gyakorlat
Mechatronikai gépészeti
feladatok
10190-12 Mechatronikai
gépészeti feladatok
Mechatronikai gépészeti
feladatok gyakorlata
Mechatronikai villamos
feladatok
10191-12 Mechatronikai
villamos feladatok
Mechatronikai villamos
feladatok gyakorlat

3,5
0,5

0,5
0,5

4

5
5

1

0,5
9
7

2

14

1

2
2

2
4

4
13

4,5

13
3

4,5

7

7

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
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863 óra (38,5%)

2739

öt évfolyamos képzés egészében: 1434 óra (65,5%)
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2/14.

A szakképzés összes óraszáma

ögy

5/13.

A szakképzés összes óraszáma

gy

e

12.

2237

1374 óra (61,4%)
0

0

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

11499-12
Foglalkoztatás II.

Összesen
Összesen
A fő
szakképe- Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)
sítésre
vonatkozó: Gyakorlati
óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
Villamos gépek
alapjai
Villamos gépek
telepítése

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
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0

Kapcsolószekrények
készülékei
Kapcsolószekrények
szerelési gyakorlat
Motorvezérlések
Szekrények
kialakítása
Készülékek
elhelyezése, bekötése
és beállítása
Kábelszerelés
Biztonságtechnika
Munkavédelem
Munkabiztonság
Tűzvédelem
Környezetvédelem

8

6

108,5

0

0

18

0

18

0

0

0

0

0

0

11572-16 Mechatronikai alapozó feladatok
10172-12 Mérőtermi
feladatok
10190-12 Mechatronikai
gépészeti feladatok

Munka és
környezetvédelem a
gyakorlatban

6

6

Sérülések ellátása

6

6

Mechatronikai
alapozó feladatok
Géprajz
Anyagismeret
Elektrotechnika
Gépelemek
Mechatronikai
alapozó feladatok
gyakorlat
Gépelemek szerelése
Gépegységek
szerelése és
karbantartása
Fémek kézi alakítása
Pneumatikus és
hidraulikus szerelési
gyakorlat
Műszaki mérés
Geometriai mérések
Villamos mérések
Műszaki mérés
gyakorlat
Geometriai mérések
gyakorlat
Villamos mérések
gyakorlat
Mechatronikai
gépészeti feladatok
Műszaki
dokumentáció
Mechatronikai
szerkezetek
építőelemei
Ipari
gyártórendszerek

144

0

72
72

180

0

0

0

0

0

36

324

0

0
180

0

252

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

6

0

0

6

324

324

0

0

0

324

108
72
72
72

108
72
72
72

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

108
72
72
72

504

0

504

0

0

504

504

504

0

0

72

0

72

0

0

72

72

72

72

0

72

0

0

72

180

180

0

180

0

0

180

180

180

0

180

0

0

180

72
36
36

0
0
0

0
0
0

0
0
0

72
36
36

0

72
36

0

0

0

72
36
36

72

0

0

72

36
0

6

72

108
0

0

0

72

180

36
36

0

108
72
72
72

72
72
0

324

6

0

0

0

0

0

72

0

72

0

0

72
36
36

0

0

72

72

0

0

72

40

40

40

40

0

0

40

32

32

32

32

0

0

32

0

0

0

0

0

0

124

0

124

0

0

124

0

124

0

62

62

0

0

62

0

62

0

31

31

0

0

31

0

31

0

31

31

0

0

31

0

31

10191-12 Mechatronikai villamos feladatok

Mechatronikai
gépészeti feladatok
gyakorlata
Pneumatika,
hidraulika gyakorlat
Szerelés
Karbantartás
Mechatronikai
villamos feladatok
Villamos gépek
Elektronika
Ipari elektronika
Hajtástechnika
Ipari automatizálás
PLC technika
Mechatronikai
villamos feladatok
gyakorlat
Villamos
hajtástechnika
gyakorlat
Ipari automatika
gyakorlat
PLC technika
gyakorlat

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396

396

0

0

0

396

396

0

171

171

0

0

0

171

171

0
0

163
62

163
62

0
0

0
0

0
0

163
62

163
62

0

140

108

0

140

0

248

17
13
21
21
34
34

36
36
0
0
36
0

0
0
0
0
0
0

0
0
24
24
46
46

0
0
0
0
0
0

36
36
24
24
82
46

224

224

0

0

0

224

224

0

74

74

0

0

0

74

74

0

74

74

0

0

0

74

74

0

76

76

0

0

0

76

76

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

17
13
21
21
34
34
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

0
0

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése,
munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás,
végkielégítés, pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató
által kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi
munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási
támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet
segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi
portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
3 óra/3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése,
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

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

A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. 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 memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas
lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a
diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven
reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése.
Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az
idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a
kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv
szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
22 óra/22 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek
elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját
munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x
x
x

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

A
10163-12 azonosító számú
Gépészeti munkabiztonságés környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Elsősegélynyújtás
gyakorlata

Munkavédelem

A 10163-12 azonosító számú Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat,
valamint a szakmára és egyéb szerelési-javítási
technológiára vonatkozó előírásokat

x

x

A munkaterületet és munkakörnyezetet a
biztonságos munkavégzésnek megfelelően
alakítja ki

x

x

Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok
kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

Együttműködik a munka-, tűz- és
környezetvédelemmel kapcsolatos események
kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt
SZAKMAI ISMERETEK
Környezetvédelmi, tűzvédelmi és
munkavédelmi szabályok
A munkáltatók és a munkavállalók jogai és
kötelezettségei
A munkahely biztonságos kialakításának
követelményei
A gépek, berendezések, szerszámok használati
és kezelési utasításai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Egyéni és kollektív védelmi módok
Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése
Elsősegélynyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
használata
Információforrások kezelése
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek,
szimbólumok, színjelölések értelmezése
Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű
használata
Elsősegélynyújtás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

Határozottság
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Irányítási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

3. Munkavédelem tantárgytantárgy

18 óra/18 óra*

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

3.1. 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.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
nincs
3.3. Témakörök
3.3.1.
Munkabiztonság 1
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma.
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái.
Veszélyforrások kialakulása.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények.
A munkavédelmi oktatás dokumentálása.
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása.
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések.
A munkavégzés fizikai ártalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény.
A színek kialakítása.
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai.
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai.
Villamos berendezések biztonságtechnikája.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kockázatbecslés.
Kockázatértékelés.
Időszakos biztonsági felülvizsgálat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozgástér biztosítása.
Elkerítés, lefedés.
Tároló helyek kialakítása.
Munkahely padlózata.
3.3.2.
Tűzvédelem
Általános tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok tárolása.
Tűzveszélyes anyagok szállítása.
Tűzveszélyes anyagok dokumentálása.

6 óra/6 óra

6 óra/6 óra

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szabályzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
Áramtalanítás.
Tűzoltás módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök tárolása beltérben.
Tűzoltó eszközök tárolása kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Oltóhatás.
Tűzmegelőzés.
Tűzjelzés.
Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai.
Műszaki mentés.
Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőtáblák.
Feliratok.
Irányfények.
Tűzgátló nyílászárók.
Tűzvédő festékek.
Dokumentációk.
3.3.3.
Környezetvédelem
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.

6 óra/6 óra

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.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

8.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

9.

szimuláció

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x
x
x
x
x
x
x
x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
4. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy

18 óra/18 óra*

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

4.1. 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.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A közismereti biológia témakörökben tanult ismeretek.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Az elsősegélynyújtás alapjai1
Mentőhívás módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújtásának korlátai.
A baleseti helyszín biztosítása.
Vérkeringés, légzés vizsgálata.
Heimlich-féle műfogás.
Rautek-féle műfogás.
Elsősegélynyújtás vérzések esetén.
Életveszély elhárítása.
Újraélesztés.
Mellkasnyomás technikája
Légútbiztosítás lehetőségei.
Légút akadály-mentesítése.
Lélegeztetés.
Fizikális vizsgálat.
Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása.
Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.
Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből.
Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása.
Áramütés veszélyei.
Áramütött személy megközelítése.
Áramtalanítás.
Áramütött személy ellátása.
Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása.
Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása.
Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása.

6 óra/6 óra

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
4.3.2.
Munka- és környezetvédelem a gyakorlatban
6 óra/6 óra
Veszélyforrások kialakulása.
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények.
Személyi védőfelszerelések helyének meghatározása, tárolása.
A munkavédelmi oktatás dokumentálása.
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása.
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatelemzés, kockázatértékelés.
A munkahelyen alkalmazott bionsági jelzések.
A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések helyének meghatározása, elhelyezése.
A megfelelő biztonsági jelzés kiválasztása.
A munkavégzés fizikai ártalmai.
Zaj- és rezgésvédelem.
Zaj és rezgésvédelem védőeszközeinek fajtái, alkalmazásuk.
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma.
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény.
A színek kialakítása.
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai.
Hegesztő munkahelyek kialakítása, védő eszközök alkalmazása.
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai.
Anyagmozgatás gépeinek, eszközeinek biztonságos használata, védőeszközök
alkalmazása.
Villamos berendezések biztonságtechnikája, speciális védőeszközök bemutatása,
használata.
Egyéni és kollektív védelem.
Munkaegészségügy.
Kockázatbecslés.
Kockázatértékelés.
Időszakos biztonsági felülvizsgálat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozgástér biztosítása.
Elkerítés, lefedés.
Tároló helyek kialakítása.
Munkahely padlózata.
Gépek védőburkolatainak kialakítása, elhelyezése.
4.3.3.
Sérülések ellátása
Sebellátás.
Hajszáleres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.

6 óra/6 óra

Orrvérzés, ellátása.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalma, tünetei, leggyakoribb okai, következményei.
Az eszméletlenség ellátása.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A schock fogalma és formái.
A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek.
Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja.
A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok).
A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai.
A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek.
A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja.
A belgyógyászati balesetek (áramütés).
A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
5. Tanterem, tanműhely, vagy gazdálkodó szervezet
5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

8.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

9.

szimuláció

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x
x
x
x
x
x
x
x

5.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték

x
x

x

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

A
11572-16 azonosító számú
Mechatronikai alapozó feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11572-16 azonosító számú Mechatronikai alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Mechatr
onikai
alapozó
feladato
k

Mechatr
onikai
alapozó
feladato
k
gyakorl
ata

FELADATOK
Tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára,
x
céljára és a technológiára vonatkozó
dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és
kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket,
szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket

x

Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat készít, olvas,
x
értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges
anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket,
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és
befogóeszközöket, védőfelszereléseket

x

Gépipari alapméréseket, alak-és helyzetpontossági
x
méréseket végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló és
képlékenyalakítási alapeljárásokkal
Közreműködik a minőségbiztosítási feladatok
x
megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi és
gépek biztonságtechnikai előírásait

x

Kötőelemeket, gépelemeket (csavarok, reteszek,
tengelykapcsolók, csapágyak, fogaskerekek) alkalmaz,
szerel
Hajtástechnikai egységeket, szíj és lánchajtásokat,
hajtóműveket szerel és beállít
A gépelemek jellegzetes hibáit felismeri és javítja

x

Alkalmazza a szerelés készülékeit, szerszámait - kézi és
gépi egyaránt (sajtoló- és lehúzó készülékek, befogó- és
szorítókészülékek, mozgató- és szállítókészülékek)

x

Hidraulika-pneumatika elemeket szerel, hidraulikus
tápegységet, levegő előkészítőket beállít és ellenőriz

x

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon
használ
Adatmentést végez, informatikai biztonsági
eszközöket használ
Hálózati eszközök fajtái, telepítése, beállítása

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai
x
szöveget megért
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat
x
végez, egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít
és értelmez
Kapcsolási rajz alapján összeállítja a villamos áramkört,
villamos méréseket végez
Mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készít
Áramköröket éleszt, áramkör működését ellenőrzi, és
elvégzi a javításokat
Elkészíti a kapcsolási, szerelési, bekötési rajzokat

x

x
x
x

x

Elkészíti műszaki rajzok alapján a huzalozást
Felszereli/összeszereli és ellenőrzi a mérőkörök
készülékeit
SZAKMAI ISMERETEK

x
x
x

Gépészeti műszaki rajzok olvasása, értelmezése,
készítése
Szabadkézi vázlatrajzok készítése egyszerű
alkatrészekről
Diagramok olvasása, értelmezése, készítése
Szabványok használata
Gyártási utasítások értelmezése
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási
útmutatók használata
Mértékegységek
Ipari anyagok és tulajdonságaik
Szabványos ipari vasötvözetek, könnyűfém
ötvözetek, színesfém ötvözetek
Műszaki mérés eszközei, hosszméretek, szögek,
alak-és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése
Kézi forgácsolás technológiája, eszközei
Szerszámok, kézi kisgépek biztonságos használata

x

x

x

x

Gépüzemeltetés, anyagmozgatás munkabiztonsági
szabályai
Gépelemek, erőátvitel elemei, hajtástechnikai
elemek ismerete és szerelése
Mechatronikai elemek, részegységek és rendszerek
jellemzői
Hidraulikai, pneumatikai, villamos és
vezérléstechnikai alapok
Számítógépek felépítése és alkalmazása
Informatikai angol nyelv
Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai
Asztali és hálózati operációs rendszerek
Fájlok, mappák kezelése és megosztása
Biztonságot szolgáló eszközök
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Villamos hibafeltárás és hibajavítási eljárások,
módszerek és dokumentációk
Passzív és aktív alkatrészek felépítése, jellemzői,
szabványos jelölései

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Kábelezési, bekötési, huzalozási, szerelési rajzok

x

Elektromechanikus, elektronikus mérőműszerek
Elektrotechnikai ismeretek
Villamos mérések
Villamos számítások, alapvető méretezések
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x

Gépészeti és mechatronikai alapismeretek, géprajz
és mérések
Gépelemek, hajtások kötések ismerete, szerelése

x

x

x

x

Hidraulika és pneumatikai kapcsolások
értelmezése, kapcsolások összeállítása
Informatikai alapismeretek, rendszerek ismerete
Villamos alapismeretek, rajz olvasása, értelmezése,
mérések, áramkörök szerelése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x
x

x

Pontosság
Önállóság
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

x
x

Irányíthatóság
Határozottság
Prezentációs készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Logikus gondolkodás

6. Mechatronikai alapozó feladatok tantárgy

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

324 óra/324 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A Mechatronikai alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a
tanulók mechatronikai gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a
mechatronikai szerkezetek működésének megértéséhez. A mechatronikai gondolkodásmód
magában foglalja a gépészet, a villamosságtan és az informatika alapjainak és
összefüggéseinek ismeretét.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
nincs
6.3. Témakörök
6.3.1.
Géprajz
108 óra/108 óra
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés.
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon.
Összeállítási és részletrajzok.
Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások.
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes ábrázolások.
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv.
6.3.2.
Anyagismeret és technológia
72 óra/72 óra
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai.
Anyagszerkezettani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik.
Ötvözők hatása.
Acélok, öntöttvasak, bronzok, alumínium ötvözetek jelölésrendszere.
A legfontosabb acélfajták és alkalmazási területeik.
Ötvözetlen szerkezeti acélok.
Nemesíthető és rugóacélok.
Betétben edzhető acélok.
Hidegalakító szerszámacélok.
Melegalakító szerszámacélok.
Gyorsacélok.
Nemvas fémek.
Könnyűfémek.
Nehézfémek.
Szinterelt szerkezeti anyagok, keményfémek.
Műanyagok.
Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok fajtái és tulajdonságai.
Elasztomerek fajtái és tulajdonságai.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk.
Hőkezelő eljárások.
Legfontosabb mechanikai tulajdonságok és mérőszámaik.
Roncsolásos anyagvizsgálatokból, szakítóvizsgálatból, keménység vizsgálatból
származó mérőszámok.
Ütőmunka meghatározása és értelmezése.
Forgácsolási technológiák
Forgácsnélküli alakító eljárások
6.3.3.
Elektrotechnika
Villamos alapjelenségek
Atomszerkezet,töltések, fémek szerkezete
Feszültségforrások
Egyen és váltakozóáram jellemzői
Egyszerű áramkör
Áramerősség
Ohm törvénye
A villamos áram hatásai
Az ellenállás számítása

72 óra/72 óra

Mágneses alapjelenségek
Villamos munka és teljesítmény
Háromfázisú váltakozóáramú hálózat jellemzői
Villamos biztonságtechnikai alapismeretek
Villamos mérőeszközök és mérések
Gépelemek
Oldható és nem oldható kötések.
Szegecskötés.
Hegesztett kötések.
Forrasztott, ragasztott kötések.
Zsugorkötések kialakítása.
Csavarkötések.
Mozgatómenetek.
Szabványos csavarok és csavaranyák.
Csavarbiztosítások.
Szeg- és csapszegkötések.
Ék- és reteszkötések.
Bordástengely, kúpos kötések, szabványos kúpok.
Rugók feladata, csoportosítása.
Lengéscsillapítók.
Csövek, csőszerelvények.
Tengelyek kialakítása és főbb felületeik.
Siklócsapágyak.
Gördülőcsapágyak fajtái, alkalmazása.
Csapágybeépítések.
Csapágyak kenése.
Tengelykapcsolók fajtái.
Fékek kialakítása, általános jellemzése.
Lineáris vezetékek.
Golyósorsók és golyósanyák.
Fogaskerekek fajtái.

6.3.4.

72 óra/72 óra

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elméleti oktatóterem
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

csoport

osztály
x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
x
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról
x
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
7. Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata tantárgy

504 óra/504 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
A Mechatronikai alapozó feladatok gyakorlata tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy
elősegítse a tanulók mechatronikai gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését,
hozzájáruljon a mechatronikai szerkezetek működésének megértéséhez. A mechatronikai
berendezések gépészeti, villamos alapelemeinek, szerelési egységeinek és azok
kapcsolatainak megismerése a gyakorlatban, hozzásegíti a tanulót bonyolultabb
berendezések, komplett gépsorok működésének megértéséhez és képessé teszi őket ezen
berendezések karbantartására és javítására.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.
Gépelemek szerelése
Szerelő munkahely, munkaterület kialakítása
Kézi szerelőszerszámok használata
Kalapácsok, fogók fajtái és használatuk
Csavarkötések szerelése.
Csavarkötések fajtái és rendeltetésük.
Anyáscsavarok, fejescsavarok, ászokcsavarok.

72 óra/72 óra

Csavarkötések szerelésének szerszámai.
Állítható-, nem állítható csavarkulcsok.
Általános csavarhúzók, gépszerelő csavarhúzó, műszerész csavarhúzó, villanyszerelő
csavarhúzó.
Csavarhúzó kiválasztása.
Villáskulcs, csillagkulcs, csőkulcs.
Csavarbiztosítások.
Csavarkötések szerelésének munkaszabályai.
Csavarkötések oldása, beszakadt csavar eltávolítása.
Csavarok meghúzásának sorrendje.
Nyomatékkulcsok használata.
Nyomatékkötések szerelése.
Reteszkötések szerelése.
Bordás tengelykötés szerelése.
Ékkötések szerelése.
Seeger gyűrűk, biztosítógyűrűk szerelése.
Csapszegek, illesztőszegek szerelése
Csapágyak rendszerezése
Gördülőcsapágyak jelölési rendszere
Csapágybeépítések fajtái
Csapágyhézag beállítása különböző típusú csapágyaknál
Csapágyak kenése
Gördülőcsapágyak tömítései és szerelésük
Csapágy hibajelenségek és jellemző okaik
Csapágyak kiszerelésének módszerei és eszközei
Csapágyak beszerelésének módszerei és eszközei
Tömítések alapvető fajtáinak jellemzői és szerelésük
Rugós tömítőgyűrű, O gyűrűk, V tömítés, tömszelencék, ajakos tömítések szerelése
Zsírzógombok, olajzógombok fajtái, használatuk, szerelésük.
7.3.2.
Gépegységek szerelése és karbantartása
72 óra/72 óra
Hajtástechnikai elemek szerelése
Tengelybeállítás menete
Egytengelyűségi hiba mérése
A tengelybeállítás kézi eszközei
A tengelybeállítás módszerei
Élvonalzók, hézagmérők, mérőórák alkalmazása tengelybeállításkor
Puha láb megállapítása és kiküszöbölése
A tengelybeállítás korszerű eszközei, lézeres tengelybeállító műszerek
Tengelykapcsolók alapvető fajtái és szerelésük
Merev és rugalmas tengelykapcsolók szerelése és beállítása
Fékek alapvető fajtái és szerelésük, beállításuk
Szíjhajtások alapvető fajtáinak szerelése
Szíjak fajtái és jelölésrendszere
Szíjtárcsa beállítás
Szíjfeszesség beállítás, mechanikus és elektronikus eszközei, szíjfrekvencia
beállítása
Lánchajtás szerelése és beállítása
Fogaskerekes hajtóművek szerelése
Csigakerekes hajtóművek szerelése

7.3.3.
Fémek kézi alakítása
180 óra/180 óra
Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése talpas tolómérővel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség mérése, ellenőrzése.
Síklapúság mérése, ellenőrzése.
Derékszögesség mérése, ellenőrzése.
Párhuzamosság mérése, ellenőrzése.
Egytengelyűség mérése, ellenőrzése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez.
Egyszerűbb mérő és ellenőrző eszközök (mérőléc, tolómérő, szögmérő, derékszög,
élvonalzó, szögidomszerek) használata
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez.
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás) elvégzése
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott
gépek, eszközök, szerszámok.
Lemezhajlítás.
Peremezés.
Domborítás, ívelés.
A dörzsárazás szerszámai és művelete.
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzsárazással.
Forrasztószerszámok.
Kemény-, lágyforrasztás.
Általános minőségű hegesztési, forrasztási, ragasztási feladatok elvégzésének
technológiája, szerszámai.
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése
Komplex feladatok elkészítése.
7.3.4.
Pneumatikus és hidraulikus szerelési gyakorlat
Levegőelőkészítők elemei, beállításuk és karbantartásuk
Légsűrítő berendezések, kompresszorok
Pneumatikus végrehajtók felépítése és karbantartása
Egyszeres és kettősműködésű munkahengerek
Különleges pneumatikus munkahengerek
Löketvégi csillapítás beállítása

180 óra/180 óra

Henger felerősítések
Útszelepek fajtái, felépítése, működtetése
Zárószelepek fajtái és működése
Sebességszabályozás fojtószelepekkel, primer és szekunder sebességszabályozás
Nyomásirányítók működése
Pneumatikus időszelepek
Pneumatikus alapkapcsolások
Direkt és indirekt henger működtetés
Útfüggő, időfüggő és logikai vezérlésekkel működtetett kapcsolások
Memória szelepek alkalmazása
Módszeres hibakeresés
Funkciódiagramok felhasználása hibakereséshez
Hidraulikus berendezés elemei
Hidraulika folyadékok fajtái és tulajdonságai
Szűrők, eltömődésjelzők
Tartályok elemei és karbantartása
Komplett hidraulikus tápegységek működtetése és karbantartása
Hidraulika szivattyúk fajtái
Hidromotorok fajtái
Axiáldugattyús gépek működtetése
Hidraulika hengerek működése
Hidroakkumulátorok működtetése és karbantartása
Elzárószelepek, útváltók , nyomásszelepek és áramirányítók működtetése
Csővezetékek és csőcsatlakozások
Hidraulikus alapkapcsolások
Mérések hidraulikus berendezésekben, nyomásmérés, szivattyú jelleggörbe
meghatározás, folyadékáram meghatározása, nyomás felépülés
Hibakeresés hidraulikus berendezésekben
Hidropneumatikus henger elve, alkalmazása
Hidropneumatikus munkahenger felépítése és működése
Hidropneumatikus henger működtetése
Munkalöket beállítása
Hidropneumatikus henger szerelése és karbantartása
Hidropneumatikus henger feltöltése olajjal
Pneumatikus és elektropneumatikus vezérlések
Elektromos építőelemek
Elektromos tápegység
nyomógombok, kapcsolók
Végállás kapcsolók
Közelítő kapcsolók, Reed, induktív, kapacitív, optikai szenzorok
Nyomáskapcsolók
Áramlás érzékelők
Relék és mágneskapcsolók
PLC vezérlők alkalmazása
PLC programozási nyelvek alkalmazása
Pneumatikus és hidraulikus szimulációs és tervező programok használata
Mágnesszelepek alkalmazása
Mágnesszelepek felépítése
Relés vezérlések alkalmazása
Direkt és indirekt vezérlés

Logikai vezérlések
Jeltárolás
Öntartás
Időkövető vezérlések. Folyamatkövető vezérlések
Elektropneumatikus relés kapcsolások megvalósítása
Elektropneumatikus kapcsolások gyakorlati megvalósítása PLC-vel
Elektrohidraulikus relés kapcsolások megvalósítása
Elektrohidraulikus kapcsolások megvalósítása PLC-vel
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
házi feladat

1.
2.
3.
4.

csoport

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x

x
x
x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.5.
7.6.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz készítés tárgyról
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
rajz készítése Z-rendszerről
rendszerrajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása

7.6. A tantárgy értékelésének módja

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

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

A
10172-12 azonosító számú

Mérőtermi feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 10172-12 azonosító számú Mérőtermi feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Műszak Műszak
i mérés i mérés
gyakorl
at

FELADATOK
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési
eljárásokat alkalmaz
A munkadarabok geometriai méreteinek
gyártásközi és végellenőrzését végzi
Kézi és gépi, mechanikai és optikai
mérőeszközökkel mér
Idomszerrel ellenőriz
Felületi érdességet mér
Alak- és helyzetméréseket végez
Szerszámgépek saját pontossági vizsgálatát végzi

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Villamos alapméréseket végez
Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer
kidolgozásában és működtetésében
A gyártás során használt valamennyi mérőeszköz
nyilvántartását vezeti, kalibrálását elvégzi,
hitelesítésükről gondoskodik
Részt vesz a minőségügyi rendszerhez tartozó
képességvizsgálatok végrehajtásában
SZAKMAI ISMERETEK

x
x

x
x

x

x

x

x

Géprajzi ábrázolás szabályai
Alkatrészrajzok kiviteli előírásai
Ábrázolási jelképek
Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek
ismerete, használata a műszaki dokumentációk
készítésénél
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált
anyag, félgyártmány, alkatrész, gépegység,
szerkezet minősítési szempontjai
Mechanikai és mikroszkópos anyagvizsgálatok
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Mérési hiba
Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése
Dugós és villás idomszerek méretezése
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Felületi érdesség mérése
Mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának
ismerete
Villamos multiméter ismerete
Lakatfogó ismerete
Vezeték folytonosság/szakadás mérése
Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Ellenállás mérése
Feszültség AC/DC mérése
Áramerősség mérése az áramkör megbontásával

x
x
x

x
x
x

Áramerősség mérése az áramkör megbontása
nélkül
Statisztikai gyártásellenőrzés
Minőségbiztosítás
Szerszámgépek saját pontossági vizsgálata
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

x
x
x

x
x
x

Gépipari mérőeszközök használata
Villamos mérőeszközök használata
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x
x
x

x
x
x

Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

8. Műszaki mérés tantárgytantárgy

72 óra/72 óra*

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

8.1. 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,
Képesek legyenek a mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos-, és optikai mérési
eredmények dokumentálása a mért és számított eredményekről, táblázatkezelő programok
segítségével.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, matematika – mértékegységek átszámítása
8.3. Témakörök
8.3.1.
Geometriai mérések
36 óra/36 óra
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata, metrológiai alapfogalmak.
A mérés, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma.
Hiba felvételezés, hiba megállapítás.
Mérési hibák.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszmérés, szögmérés, külső és belső felületek mérése.
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése.
Idomszerek, kaliberek, etalonok.
Dugós és villás idomszerek méretezése.
A munkadarabok geometriai méretei.
Kézi és gépi, mechanikai és optikai mérőeszközök.
Optikai mérőeszközök szerkezeti felépítése.
Menetek, fogaskerekek mérése.
Sík-, merőlegesség-, párhuzamosság-, egytengelyűség-, körkörösség mérés menete.
Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki
dokumentációk készítésénél.
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész,
gépegység, szerkezet minősítési szempontjai.
Mérési jegyzőkönyv tartalma.A témakör részletes kifejtése
8.3.2.
Villamos mérések
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.

36 óra/36 óra

A fázisviszonyok vizsgálata.
Egyenáramú motorok mérése.
Egyenáramú generátorok üzemeltetése, kapcsolása.
Üresjárási és terhelési görbék felvétele.
A forgásirány és a fordulatszám változtatásának mérése.
Transzformátorok mérése (váltakozó áramú teljesítmény, áttételi szám).
Hatásfok meghatározása primer-szekunder teljesítményből.
Egy- és háromfázisú motorok üzemeltetése, és terhelése (indítás, teljesítménymérés,
fordulatszám-meghatározás, szlip, jelleggörbék felvétele).
Háromfázisú motorok kapcsolásai (irányváltók, csillag-delta).
Villamos gépek vezérlése (kapcsoló berendezések, irányváltók).
Védőföldelés mérése.
Átütési feszültség vizsgálata szigetelőanyagoknál.
Mérések nagyfeszültségű áramkörökben.
Villamos motorok tekercs/testzárlat mérése.
Feszültség AC/DC mérése.
Áramerősség mérése az áramkör megbontásával.
Áramerősség mérése az áramkör megbontása nélkül.
Minőségbiztosítás.
A mérés-, ellenőrzés dokumentációja, alkalmazása.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma.
Mérési jegyzőkönyv készítésének menete.A témakör részletes kifejtése
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, mérőlabor
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

csoport

osztály
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
-

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
Geometriai mérési gyakorlat
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
9. Műszaki mérés gyakorlat tantárgy

72 óra/72 óra*

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

9.1. 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.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika, matematika – mértékegységek átszámítása
9.3. Témakörök
9.3.1.
Geometriai mérések
40 óra/40 óra
Metrológiai alapfogalmakat ismer, mérési eljárásokat alkalmaz.
Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése.
Síkfelületek vizsgálata.
Forgásfelületek (tengelyek, perselyek), fogaskerekek, menetek ellenőrzése.
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk.
Külső felületek mérése, mérésének eszközei.
Belső felületek mérése, mérésének eszközei.
Mérési hibák, hibajellemzők.
Mérőeszközök alkalmassági vizsgálata.
A munkadarabok geometriai méreteinek gyártásközi és végellenőrzését végzi.
Számítógépes alkalmazások lehetőségeinek ismerete, használata a műszaki
dokumentációk készítésénél.
A mért jellemzők rögzítési, kiértékelési, a vizsgált anyag, félgyártmány, alkatrész,
gépegység, szerkezet minősítési szempontjai.
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése.
Mérési eredmények dokumentálása táblázatkezelő programok segítségével.
9.3.2.
Villamos mérések
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.

32 óra/32 óra

Üresjárási és terhelési görbék felvétele.
A forgásirány és a fordulatszám változtatásának felvétele.
Nagyfeszültségű áramkörök.
Transzformátorok.
Egy- és háromfázisú motorok jelleggörbéi.
Egy- és háromfázisú motorok indítása, teljesítménymérése, fordulatszám-meghatározása,
szlip, jelleggörbék felvétele.
Háromfázisú motorok kapcsolásai.
Villamos gépek szabályozása, vezérlése.
Hibakeresés.
Mérési jegyzőkönyv készítése, értékelése.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
10. Mérőlabor, gépműhely
9.5.A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

csoport
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
-

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása

1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítés tárgyról
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
x
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
x
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
Geometriai mérési gyakorlat
x
Anyagminták azonosítása
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett

9.2.

Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

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

A
10190-12 azonosító számú
Mechatronikai gépészeti feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Mechatronikai
gépészeti feladatok
Mechatronikai
gépészeti feladatok
gyakorlata

A 10190-12 azonosító számú Mechatronikai gépészeti feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelvű dokumentációt tanulmányoz és
értelmez

x

x

Felméri a gépszerkezet, gépegység általános
állapotát, szemrevételezéssel, méréssel,
tesztberendezésekkel szisztematikus
hibabehatárolást végez

x

x

Szerelési egységeket és elemeket összeépít,
tesztel

x

x

Mozgó elemekkel felszerelt gépegységeket;
tengelyeket, hajtóműveket összeépít, működést
tesztel, karbantart

x

x

Szíj-, ékszíj-, dörzs-, fogaskerék-, csiga- és
lánchajtásokat beépít, működést tesztel,
karbantart

x

x

Csiga-csigakerék, csavarorsó-csavaranya,
golyósorsó-golyósanya és fogaskerék-fogasléc
mozgás-átalakító elemeket beépít és működést
tesztel, karbantart

x

x

Elektromechanikus és hidropneumatikus
hajtóműveket beépít, működést tesztel és
karbantart

x

x

Tengelykapcsolókat és fékeket beépít,
működést tesztel, karbantart

x

x

Sikló- és gördülő csapágyazásokat,
csapágyakat, lineáris kocsikat és vezetékeket
beépít, működést tesztel és karbantart

x

x

Pneumatikus és hidraulikus végrehajtókat,
szabályozóelemeket, csővezetékeket beépít,
beállít, működést tesztel, karbantart

x

Szervopneumatikus, proporcional-hidraulikus
hajtásokat beépít működést tesztel és karbantart

x

Vezérlő,- szabályzó,- mérő és állapotfelügyeleti
szerelési egységeket beépít
Szenzorokat beépít, beállít
Hűtő- és kenőberendezéseket beépít, működést
tesztel, karbantart
Felszereli a szerszámot a működtető gépre
A szerszámkarbantartás folyamatában részt
vesz
Korszerű szervóhajtásokat működtet

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Manipulátorokat és robotokat üzemeltet és
ellenőriz

x

x

Mechatronikai rendszereket üzembe helyez,
funkcionális ellenőrzést végez, próbafuttatást
végez és dokumentál

x

x

Mechatronikai rendszereket ellenőriz,
funkcionális működést, biztonsági
berendezéseket és intézkedéseket ellenőriz és
dokumentál

x

x

x

x

Elvégzi a munkafeladathoz tartozó
adminisztrációs tevékenységet esetenként
idegen nyelven is
Gépészeti karbantartást végez a
minőségirányítási rendszer követelményei
szerint
SZAKMAI ISMERETEK
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése magyar
és idegen nyelven
Műszaki rajzok készítése
Szabványok és katalógusok használata
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási
útmutató használata
Hűtő- és kenőanyagok, segédanyagok
Átfogó gépszerkezettani ismeretek
Általános gépüzemeltetési ismeretek
Hajtások, hajtóművek és beállításuk
Tengelykapcsolók és beállításuk
Fékek, mozgásakadályozó elemek és
beállításuk
Mozgás-átalakító elemek és beállításuk
Tengelyek, csapágyak és beállításuk
Vázszerkezetek és beállításuk
Hidraulikai alapok
Pneumatikai alapok
Szenzortechnikai ismeretek
Hosszméretek, szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és
ellenőrzése
Mérő- és beállító eszközök, sablonok
Kézi- és kézi kisgépes szerelőszerszámok
A gyártási és szerelési technológiai alapadatok
kiszámítása
A működési jellemzők kiszámítása
Átfogó gépszerelési ismeretek
Szerelési műveletterv és műveleti utasítás
Képlékenyalakítás, kivágás, sajtolás
szerszámainak, gépi berendezéseinek
működése
A hidegalakítás fogalma, változatai, eszközei,
főbb paraméterei
Szerszám/készülék javítása, karbantartása,
felújítása
Manipulátorok és robotok szerkezeti felépítése

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Manipulátorok és robotok típusai, jellemzői
Robotok hajtásai, vezérlések, programozásuk
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz és műszaki táblázatok olvasása
Pneumatikus, hidraulikus és villamos
kapcsolások olvasása, értelmezése
Gépipari mérőeszközök használata
Fémmegmunkáló és szerelő kéziszerszámok és
kisgépek használata
Szerelési, beállítási tevékenységek végzése
Módszeres hibakeresés
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Önállóság
Szabálykövetés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

10. Mechatronikai gépészeti feladatok tantárgy

124 óra/124 óra*

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

10.1.

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. Elektromos, pneumatikus és hidraulikus irányítások felépítése és tesztelése.
Mechatronikai rendszerek, gépek programozása dokumentáció alapján. Ipari
gyártórendszerek, gépek, mechatronikai berendezések felügyelete.
10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

10.3.
Témakörök
10.3.1.
Műszaki dokumentáció
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok darabjegyzékek értelmezése
Gyártási utasítások
Műveleti sorrendtervek
Műveleti utasítások
Szerelési családfa
Szerelési sorrendterv
Szerelési műveletterv

62 óra/62 óra

Pneumatikus kapcsolási rajzok
Elektropneumatikus kapcsolási rajzok
Hidraulikus kapcsolási rajzok
Elektrohidraulikus kapcsolási rajzok
Út idő diagramok
Funkciódiagramok
Mérési és beállítási utasítások
Hibakeresési módszerek ( FMEA, Ishikawa)
Mérési jegyzőkönyvek
Karbantartási utasítások
Gépkönyvek
Műszaki táblázatok és katalógusok használata

10.3.2.
Mechatronikai szerkezetek építőelemei
Vázszerkezetek és gépállványok elemei, profil építőrendszerek
Szeleptömbök és szelepszigetek
Lineáris vezetékek
Golyós orsók
Lineáris motorok
Lineáris hajtóművek
Pneumatikus ,elektropneumatikus és hidraulikusaktuátorok
Levegőellátás berendezései
Levegő és hidraulikus vezetékek és csatlakozók
Hidraulikus tápegységek
Hidraulikus szivattyúk és hidromotorok
Hidraulikus akkumulátorok

31 óra/31 óra

10.3.3.
Ipari gyártórendszerek
31 óra/31 óra
Az NC és a CNC vezérlés alapjai.
A számvezérlés elve.
A számvezérlésű gépek elvi működése.
A CNC gépek fő részei.
A CNC gépek szerszámozása.
A CAD/CAM-technika és a CNC-technika kapcsolata.
A gépeken alkalmazott jellegzetes pontok.
A CNC gépek programozásának általános alapjai.
Rugalmas gyártócellák és rugalmas gyártórendszerek
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.
10.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

10.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x
x

x
x
x
x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos ismertetése
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése tapasztalatokról

x

Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
11. Mechatronikai gépészeti feladatok gyakorlat tantárgy

396 óra/396 óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
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 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.

11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

11.3.
Témakörök
11.3.1.
Pneumatika, hidraulika gyakorlat
171 óra/171 óra
Mechatronikai berendezések szerelése
Mechatronikai berendezések pneumatikai, elektropneumatikaielemeinek szerelése
Vázszerkezetek, állványok szerelése
Szeleptömbök és szelepszigetek szerelése
Szelepek ,záróelemek szerelése
Pneumatikus és elektronikus aktuátorok szerelése
Szenzorok szerelése és beállítása
Kezelőelemek, busz csatlakozók, PLC szerelése és kábelezése
Pneumatikus csővezetékek szerelése
PLC programok telepítése, módosítása
Mechatronikai berendezések installálása
Mechatronikai berendezések élesztése
Mechatronikai berendezések tesztelése
Hibakeresés mechatronikai berendezésekben
Mérések pneumatikus kapcsolásokban
Hidraulikus és elektrohidraulikus berendezések szerelése
Hidraulikus tápegységek szerelése
Hidraulikus szivattyúk szerelése
Hidraulikus hengerek szerelése
Hidromotorok szerelése
Elektrohidraulikus szelepek és záróelemek szerelése
Hidraulika vezetékek szerelése
Hibakeresés hidraulikus berendezésekben
Mérések hidraulikus berendezésekben
11.3.2.
Szerelés
Gépészeti kötések létesítése
Csavarkötések szerelése

163 óra/163 óra

Ékek, reteszek csapok és illesztőszegek szerelése
Motor hajtómű kapcsolatok szerelése
Hajtóművek és hajtások szerelése és beállítása
Csapágybeépítések szerelése
Tömítések szerelése
Merev és rugalmas tengelykapcsolók szerelése és beállítása
Fékek alapvető fajtái és szerelésük, beállításuk
Fogaskerekes hajtóművek szerelése
Csigakerekes hajtóművek szerelése
Munkadarab befogó, adagoló, továbbító szerkezetek
Egyetemes munkadarab befogó készülékek, tokmányok, gépsatuk, szorítópatronok
szerelése
Egyedi munkadarab befogó készülékek szerelése, szabványos készülékelemek
használata
Munkadarab befogó és továbbító paletták elemei
Alkatrész adagoló berendezések
Szalagos, konvejoros, palettás munkadarab továbbítás alapvető gépegységei
Továbbító szalagok fajtái, szerelésük
Szerszámbefogó egységek szerelése
Késtartók, gyorsváltó késtartók
Szerszámgép főtengelyek csatlakozó elemei
Sszabványos Morse kúpok, SK kúpok
Marótengelyek szerelése
Képlékeny alakító gépek csatlakozó elemei
Szerszám felsőrész csatlakoztatása a képlékeny alakítógéphez
Szerszám alsórész csatlakoztatása a gépasztalhoz
Vezetőlapos, vezetőoszlopos szerszámok csatlakoztatása
Szerszámok tisztítása, karbantartása
Szerszámok kenése
Lineáris hajtások szerelése és beállítása
Lineáris vezetékek fajtái
Csúszó vezetékek, hidrosztatikus vezetékek
Gördülő vezetékek
Mágneses vezetékek
Gördülő vezetékek fajtái , profilsín vezetékek, golyóshüvelyes vezetékek
Golyós sínes vezeték, lineáris kocsi felépítése, kenése, karbantartása
Előfeszítési és pontossági osztályok
Beépítési tűrések
Profilsínek rögzítési módjai
Vezetékek beépítési módjai
Golyós és görgős vezetékek, gördülő papucsok beépítési, beállítási sorrendje
Futógörgős vezetékek szerelése és beállítása, előfeszítés beállítása
Golyóshüvelyes vezeték főbb elemei
Golyóshüvelyes egység szerelése és pontossága
Golyósorsós hajtások alapvető tulajdonságai
Bolygógörgős hajtások
Golyósorsós egység alapelemei, csapágyazása
Golyós anya felépítése, kenése, karbantartása
Gólyós orsók előfeszítése
Golyós orsó beszerelése

Komplett lineáris egység; lineáris vezeték és golyós orsós hajtás szerelési sorrendje
Szervómotorral hajtott komplett lineáris egységek szerelése és karbantartása
11.3.3.
Karbantartás
Kenőanyagok feladata
Viszkozitás fogalma, mérése
Viszkozitás és üzemi hőmérséklet
Konzisztencia fogalma, mérése
Kenőanyagok kiválasztása
Olajkenés
Zsírkenés, konzisztens kenőanyagok
Gépzsírok tulajdonságai
Szilárd kenőanyagok
Szilikon kenőanyagok
Kenőzsír adagolás és kenőeszközök
Kézi kenőeszközök
Automata kenőrendszerek
Nagynyomású zsírkenő berendezések
Olajkenési módszerek és eszközök
Üzemzavar fogalma
Váratlan meghibásodások javítása
Hibajelenségek felismerése
Hibakeresési módszerek alkalmazása
TPM karbantartási utasítások tartalma
TPM karbantartási eszközök alkalmazása
TPM karbantartás irányítása

11.4.

62 óra/62 óra

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

x

csoport
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

osztály

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Anyagminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11.6.
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

A 10191-12 azonosító számú Mechatronikai villamos feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Mechatr
onikai
villamo
s
feladato
k

Mechatr
onikai
villamo
s
feladato
k
gyakorl
at

x

x

FELADATOK
Műszaki tartalmakat kommunikál idegen
nyelven
Elektrotechnikai és elektronikai számításokat
végez
Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít

x
x

x

x
Dokumentáció alapján kiválasztja a szükséges
készülékeket és összeszereli a villamos
áramkört
Villamos méréseket végez
Villamos kiviteli terveket értelmez és használ
x
Felismeri, és dokumentáció alapján megszünteti a villamos
készülékek, kezelőelemek, szenzorok, jelátalakítók,
beavatkozó- és végrehajtó eszközök hibáit

x

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

x

Alkalmazza az elektromágneses zavarok elleni védelem
eszközeit és szerelési előírásait
Villamos berendezések feszültségmentesítését
végzi
Ipari elektronikai vezérléseket, egyenáramú
hajtásszabályzókat, frekvenciaváltós hajtásokat,
szervóhajtásokat 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

x

Ipari automatikai rendszereket 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

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

Dokumentáció alapján programozási feladatot
végez
Utasítás szerint PLC programot átmásol, cserél,
beüzemel
Villamos karbantartást végez az alkalmazott
minőségirányítási rendszer előírása szerint
SZAKMAI ISMERETEK

x

x
x
x

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
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

Műszaki dokumentáció olvasása, készítése
értelmezése idegen nyelven is
Digitális dokumentáció, katalógus használata
Villamos méréstechnikai eszközök használata
Módszeres hibakeresés
Ipari gépek, gyártósorok használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x

x
x
x
x

Precizitás
Stressztűrő képesség
Döntésképesség

x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság
Határozottság
Motiválhatóság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x
x
x

Figyelemösszpontosítás
Módszeres munkavégzés

x
x

Mechatronikai villamos feladatok tantárgy

140 óra/248 óra*

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

11.7.
A tantárgy tanításának célja
12. 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.
12.1.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika – az elektronika tárgynál, a szakmai modulok közül az „elektrotechnika” (13.évf.)
tantárgy.
12.2.
Témakörök
12.2.1.
Villamos gépek
17 óra/36 óra
A villamos gépek és hajtások 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, szinkron generátorok 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 gép indukált feszültsége és nyomatéka.
Egyenáramú motorok indítása, forgásirány-váltása, fordulatszám-változtatása.
Univerzális motorok.
A villamos motorok kiválasztása, üzemeltetése és karbantartása.
Kalickás motorok nyomaték fordulatszám kapcsolata.

Léptető motorok.
Szervo motorok.
12.2.2.
Elektronika
13 óra/36 óra
Kétpólusok, négypólusok.
Félvezető alapismeretek.
Analóg áramkörök félvezető alkatrészei: diódák, tranzisztorok (bipoláris,JFET,MOSFET)
A tranzisztorok kapcsoló üzeme. Tranzisztoros meghajtó áramkörök.
Integrált műveleti erősítők felépítése, jellemzői, alapkapcsolások.
Komparátorok. Null-komparátor, referenciával eltolt szintű, valamint hiszterézises
komparátorok (Schmitt-triggerek).
12.2.3.
Ipari elektronika
Szenzortechnika, szenzorok fogalma, csoportosításuk.
Bináris-analóg jeladók.
Helyzetérzékelő szenzorok.
Mechanikus helyzetkapcsolók.
Mágneses, induktív, kapacitív közelítéskapcsolók.
Fénytan, optoelektronika.
Optikai érzékelők.
Ultrahangos közelítéskapcsolók.
Nyomásérzékelők, mechanikus és elektronikus nyomásérzékelők.
Áramlásérzékelők.
Térfogat kiszorításon, átlagsebességen, termikus elven alapuló mérés.
Hőmérsékletérzékelők: ellenállás hőmérő, hőelem, infravörös hőmérő.
Útmérők, abszolút, relatív útmérők.
Forgó jeladók felépítése, működése, jellemzőik.
Tápegységek felépítése, működése.
Ipari kivitelű, kapcsolóüzemű tápegységek.
Villamos távadók.
Villamos kapcsolókészülékek.
Villamos elosztó-, védelmi-, és kapcsolókészülékek felépítése, működése.
Nyomógombok, kapcsolók, relék, mágneskapcsolók.
Túláramvédelmi és túlfeszültség védelmi készülékek.
A vezérlőberendezések kialakításának lehetőségei.
Gépek, berendezések biztonságtechnikája.
Érintésvédelem.

21 óra/24 óra

12.2.4.
Hajtástechnika
Teljesítményelektronikai elemek, áramkörök, eszközök.
Egyenáramú hajtások.
Hajtások síknegyedei.
Gyújtásszög szabályozás.
Váltakozóáramú hajtások.
Lágyindítók.
Frekvenciaváltók.
Csoportos hajtások, táplálás DC buszról.
Alkalmazott útmérő rendszerek.
Léptetőmotor vezérlők.
Szervohajtás szabályozók.

21 óra/24 óra

Mozgásprofilok.
Pozícionáló hajtások.
BLDC motorok.
12.2.5.
Ipari automatizálás
34 óra/82 óra
Irányítástechnikai alapismeretek.
Impulzustechnikai áramkörök.
Digitális technika alapjai.
Számrendszerek, kódrendszerek.
A logikai kapcsolatok leírása: szöveges leírás, algebrai alak (Boole-algebra),
igazságtáblázat, logikai vázlat.
A logikai algebra szabályai, műveletek, függvények, megadási módok, hálózatok.
Kombinációs és szekvenciális hálózatok.
Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. TTL és CMOS áramkörök.
A logikai kapuáramkörök felhasználása és beépítése a digitális áramkörökbe.
Kódoló, dekódoló, multiplexer, demultiplexer.
Billenőkörök, tárolók jelölése, felépítése és működése.
Félvezető memóriák. SRAM, DRAM, ROM, EPROM. Felépítés és jellemzők.
A/D és D/A átalakítók jellemzői, ipari kivitelek.
Információ feldolgozás alapjai. SPA (sensor-processor-actor)
A vezérlés és szabályozás működési mechanizmusa és összehasonlításuk.
Távadó, szabályozó végrehajtó és beavatkozó szervek elvi felépítése, működése.
A vezérlési feladatok leírási formái.
Vezérléstechnika, vezérlési vonal.
Vezérlések szabványos rajzjelei.
Áramutas tervrajzok felépítése, rajzolvasási ismeretek.
Vezérelt és vezérlő berendezés, szervei és szerepük a vezérlésben.
Villamos motorok vezérlési feladatai, indítás, fékezés, forgásirányváltás.
Villamos vezérlések szerkezeti elemei.
Elektro-pneumatikus vezérlések elemei. Alkalmazási példák.
Elektro-pneumatikus kapcsolások.
Villamos vezérlések érzékelői, jelképzői és jeltároló szervei, értékelő és jelátalakító
szervei, erősítői, végrehajtó és beavatkozó szervei.
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 szabályozási körök.
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.

Ipari kommunikációtechnika: Hálózati topológiák, a kommunikáció iránya.
Pont-pont, pont-multipont kommunikáció.
Az adatátvitel fizikai közegei: vezetékek, kábelek, optikai kábelek, éter.
RS232C, RS422, RS485 szabványok.
Adatátviteli jellemzők (baudrate, start-stop bitek, paritásbitek)
Nullmodem kábel. Fizikai megjelenések.
Master – slave kommunikáció. Hálózati hozzáférési elvek.
Címzés, címkiosztás, slave csatlakoztatás.
Ipari buszhálózatok: ASI busz, Profibus, Can busz.
Ethernet alapú kommunikáció alapjai. Címtartományok.
Szabványos csatlakozók és kábelek szerelése, tesztelése. Lezáróellenállások.
12.2.6.
PLC technika
34 óra/46 óra
A vezérlések generációi, iránytási szintek.
PLC történelem.
PLC-k alapelve, feladata.
A programozható logikai vezérlők (PLC) hardware felépítése, fajtái.
Kompakt és moduláris PLC megoldások.
A programozható logikai vezérlők kiviteli formái, technikai felépítésük.
Tápegység, CPU, digitális és analóg be- és kimenetek, kommunikációs lehetőségek.
Bemeneti eszközök huzalozása a PLC input oldalaira.
Kimeneti eszközök huzalozása a PLC output oldalaira.
Analóg jelek szállítása, zavarvédelme, feldolgozása. Skálázás.
A PLC operációs rendszerének feladata, program letapogatás.
A PLC memóriájának felosztása, programtár, adattár.
Programvesztés elkerülése, megoldások.
PLC I/O cimzések. Címzések számítása.
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.
Az MSZ EN 61131 szabvány tartalma, programszervezési egységek.
Változók fajtái, alaputasítások.
Egy PLC utasításkészkete: Bool algebrai, adatmozgató, aritmetikai, vezérlésátadó
utasítások. Programozási példák megoldása.
Vezérlési feladatok megoldása különböző programozási módokon.
Folyamatlánc elvű programozás (Grafcet). Példák.
Irányítás programozható logikai vezérlőkkel (PLC).
Folyamatos és diszkrét idejű jelek, mintavételezés.
Vezérlési feladatok megoldása különböző programozási módokon.
Az ember-gép kapcsolat jellemzői.
Kijelző és kezelőszervek fejlődése, működési elve, jellemzői.
Technológiai folyamatok megjelenítése ipari kijelzőn.
Felhasználói szintek, hozzáférés, jelszavas védelem.
Hibakezelés, hibaüzenet megjelenítés a kezelő felé.
Összetettebb feladatok megoldása, funkcióblokkok és relatív címzések alkalmazása.
Nagyobb frekvenciájú impulzusok feldolgozása és kiadása.

Gyorsszámláló bemenetek, nagyfrekvenciás kimenetek (PWM, PTO) alkalmazása.
Berendezések, gépek, készülékek működtetési jellemzői, üzemállapotai.
PLC-PC ; PLC-HMI ; PLC – PLC kommunikációtechnika.
Buszprotokollok. Profibus, ASI bus, Ethernet.
Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai.
Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői.
12.3.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem, szaktanterem
12.4.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

12.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
Magyarázat
Elbeszélés
Kiselőadás
Megbeszélés
Vita
Szemléltetés
Projekt
Kooperatív tanulás
Szimuláció
Szerepjáték
Házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x
x

x
x
x
x
x

12.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés

7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

12.5.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Mechatronikai villamos feladatok gyakorlat tantárgy

224 óra/224 óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
Ipari gyártórendszerek, gépek üzemeltetése, ezek újabb verzióinak leírás alapján történő
megismerése. PLC-vel, elektro-pneumatikával, elektro-hidraulikával működtetett
gyártósorok, kezelése, 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.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
14. Informatika és fizika minden témakörben, a szakmai modulok közül a gépészeti alapozó
feladatok tantárgy.
14.1.
Témakörök
14.1.1.
Villamos hajtástechnika gyakorlat

74 óra/74 óra

Műszaki tartalmakat értelmez.
Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít.
Dokumentáció alapján kiválasztja és összeszereli a villamos áramkört.
Villamos kéziszerszámokat használ.
Villamos méréseket végez.
Villamos kiviteli terveket értelmez és használ (idegen nyelven).
Villamos szerelést és erősáramú szerelést végez.
Erősáramú hálózati csatlakozókat szerel.
Különféle vezetékeket, árnyékolt és árnyékolatlan kábeleket előkészít.
Teljesítményelektronikai alkatrészek működését méri és elemzi.
Villamos motorok erősáramú-, jeladó-, és védelmi kábeleinek telepítését, csatlakoztatását
védelmének beállítását végzi.
Villamos motorokat üzemeltet és karbantart.
Szinkron és aszinkrongépeket vizsgál, beköt, indít.
Villamos motorok csillag-delta indítását végzi mágneskapcsolós vezérléssel.
Villamos motorok forgásirány váltását végzi mágneskapcsolós vezérléssel.
Elektromágneses zavarok elleni védelmet biztosít.
Feszültségmentesítést végez.
Ipari elektronikai vezérléseket, egyenáramú hajtásszabályzókat, frekvenciaváltós
hajtásokat, szervóhajtásokat üzemeltet.
Frekvenciaváltók és egyéb hajtások paramétereit beállítja, ellenőrzi.
Frekvenciaváltós hajtásokat külső elemekkel és PLC-vel indít el.
Felismeri, és dokumentáció alapján megszünteti a villamos készülékek, kezelőelemek,
szenzorok, átalakítók, beavatkozó- és végrehajtó eszközök hibáit.
Ellenőrzi, cseréli a hibás elektronikus alkatrészeket, hibafeltárást, javítást végez.
14.1.2.
Ipari automatika gyakorlat
74 óra/74 óra
Műszaki tartalmakat értelmez.
Egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít.
Dokumentáció alapján kiválasztja és összeszereli a villamos áramkört.
Villamos kéziszerszámokat használ.
Villamos méréseket végez.
Elektronikai alkatrészek működését méri és elemzi (diódák, tranzisztorok).
Villamos kiviteli terveket értelmez és használ (idegen nyelven).
Az elektronikus áramköröket kialakít (NYÁK, alkatrészek beültetése).
Áramköri elemeket adott beültetési és kapcsolási vázlat alapján (ellenállás, kondenzátor,
stb.) beilleszti és beforrasztja az előre gyártott NYÁK lapra.
Szenzorok működését, beépítését, csatlakozását teszteli, beállítja, ellenőrzi.
Távadók, villamos jeladók működését, beépítését, kábelezését ellenőrzi.
Villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi.
Ipari automatikában használt elemeket, alkatrészeket felismeri.
Ipari automatikában használt elemek rajzjeleit felismeri a dokumentációkban.
Huzaloz, kábelez áramútterv alapján.
Villamos alkatrészeket vizsgál, szerel.
Felismeri, és dokumentáció alapján megszünteti a villamos készülékek, kezelőelemek,
szenzorok, átalakítók, beavatkozó- és végrehajtó eszközök hibáit.
Világítási alapáramköröket kialakít, lámpatesteket szerel, karbantart.
Villamos vezérlőszekrényt szerel, szerelvényeket, szerelési technológiákat ismer.
Szerelvényeket beépít, beszerel, beköt.
Vezetékezést, sínezés, kábelcsatornákat alakít ki.

Ellenőrzi a berendezés erősáramú-, vezérlő-, és jelkábeleinek védettségét, folytonosságát,
a csatlakozók állapotát.
Relés, mágneskapcsolós vezérléseket készít.
Automatikai rendszereket dokumentáció alapján kiépít és működtet.
Elektro-pneumatikus, hidraulikus irányításokat tesztel és üzemeltet.
Elektropneumatikusmágnesszelepekkel és relékkel munkahenger vezérléseket készít el,
dokumentál, ellenőriz.
Villamos karbantartást végez.
Mechatronikai berendezéseket éleszt, üzembe helyezése.
A mechanikus-, elektromechanikus-, elektromos- és optikai szenzoreszközök mérési
eredményeit dokumentálja.
Kompakt szabályozókészülékkel egyszerű szabályozási kört készít, hangol.
Vészleállító áramkörök, kétkezes indítók, fényfüggönyök biztonsági áramköreit megépíti,
beüzemeli, teszteli.
A legfontosabb érintésvédelemi ellenőrzéseket és méréseket elvégzi.
14.1.3.
PLC technika gyakorlat
76 óra/76 óra
Logikai kapuk ismerete, kombinációs hálózat építése, tesztelése.
Tranzisztoros meghajtó építése LED, relé meghajtás céljából.
Optocsatolós áramkör készítése, mérése, tesztelése.
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 végrehajtók áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk, kimeneti modulok.
Dokumentáció használata, huzalozási rajz olvasása.
A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez.
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.
Operátorpanel illesztése, programozása.
Gépek biztonság-technikája (Vészleállítás, kétkezes indítás, fényfüggöny)
Frekvenciaváltó, egyenáramú motorvezérlő PLC-hez illesztése.
Kommunikáció más műszerekkel digitális vonalakon.
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.
A PLC programozása.
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 (flages, regiszteres léptetés).
Egyéb szöveges- és grafikus programozási nyelvek (utasításlistás, funkcióblokkos,
sorrendi folyamatábrás), összehasonlításuk.
Ipari buszrendszerek, HMI panelek, számlálók, kijelzők programozása.
Mechatronikai berendezések élesztése, üzembe helyezése.
Számítógépes mérésadat gyűjtési módjai.
Ipari számítógépek alkalmazásának jellemzői.
14.2.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
15. Szakma specifikus tanműhelyben vagy szakma specifikus gazdálkodó szervezetnél
15.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
15.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték
házi feladat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
x
x

x
x

x
x
x
x
x

15.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rajz készítés tárgyról
x
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
rajz készítése Z-rendszerről
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése
Geometriai mérési gyakorlat
Vegyészeti laboratóriumi
alapmérések
Anyagminták azonosítása
Tárgyminták azonosítása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

15.2.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11582-16 azonosító számú
Hajtástechnikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11582-16 azonosító számú Hajtástechnikai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Villamo Villamo Hajtáste
s gépek s gépek chnika
alapjai mérése

FELADATOK
Villamos gépeket szállít, telepít, üzembe helyez és
üzemeltet.
Számítással, méréssel, táblázatokkal meghatározza
az aszinkron motorok üzemi jellemzőit.
Számítással, méréssel, táblázatokkal meghatározza
az egyenáramú motorok üzemi jellemzőit.

x

x

x

x

x

A motorok indítását, fordulatszámának és forgásirányának
változtatását és fékezését végzi

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szabályozott villamos hajtásokat üzemeltet.
Frekvenciaváltót, lágyindítót üzemeltet, alapvető
beállításaikat elvégzi.
Beállítja és felszereli a motorvédelem eszközeit.
Felszereli és alkalmazza a zárlatvédelem eszközeit.
Ismeri és betartja a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírásokat
SZAKMAI ISMERETEK
Érintésvédelem kialakítása
Villamos forgógépek általános jellemzői
Transzformátorok jellemzői, üzemállapotai
Aszinkron gépek jellemzői, üzemállapotai.
Egyenáramú gépek jellemzői, üzemállapotai.
Frekvenciaváltók felépítése, jellemzői,
programozási lehetőségei.
Lágyindítók felépítése, jellemzői, alkalmazási
lehetőségei.
Egyenáramú gépek fordulatszám szabályozása,
fékezése.
Aszinkron motorok fordulatszám szabályozása,
fékezése.
Négy negyedes üzemmódok, terhelhetőségek
frekvenciaváltós táplálás esetén
Motorvédelem eszközei.
Zárlatvédelem eszközei.
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi előírások.

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

A villamosság biztonsággal kapcsolatos
munkavédelmi ismeretek.
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram
útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Elemi szakmai számolási készség
Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása,
értelmezése, készítése
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése,
készítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Kitartás
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kezdeményezőkészség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesság
Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

16. Villamos gépek alapjai tantárgy

x
x
x

x
x
x

82,5 óra/0 óra*

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

16.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók megismerjék az egyszerűbb villamos és mechanikai gépek telepítését.
Tisztában legyenek az alkalmazott gépelemekkel, mechanikai beállításokkal. Ismerjék a
villamos gépek fő típusait, azok jellemzőit működési elvét.
16.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

16.3.
Témakörök
16.3.1.
Villamos gépek telepítése
32 óra/0 óra
Felépítés (transzformátor, aszinkron gép, egyenáramú gép)
Működési elv
Szerkezeti elemek
Alkalmazási terület
Villamos gépek telepítésének általános szempontjai
Hibavédelem (érintésvédelem) alkalmazása
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások
Motorok kiválasztásának általános szempontjai.
Alapvető gépészeti elemek
Nyomatékátvitel.
Csapszeg-, ék- és reteszkötések.
Tengelyek fajtái.
Tengelyek igénybevételei.
Siklócsapágyak.
Gördülő csapágyak.

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.
Gumirugók, légrugók, lengéscsillapítók.
Villamos forgógépek felszerelése és mechanikai vizsgálatai.
Forgógépek tengelykapcsolóinak felszerelése és beállítása
Ékek ellenőrzése.
Csapágyak ellenőrzése.
Egytengelyűség beállítása.
Az erőátviteli mód ellenőrzése.
A villamos vizsgálatok módszerei.
Forgógépek kapocstábla adatainak ellenőrzése.
Szigetelési ellenállás mérése.
16.3.2.
Aszinkron motorok üzemi jellemzői
Üzemi paraméterek meghatározása
Táblázati adatok
Teljesítménytényező, hatásfok
Motorvédelem eszközei és beállításuk
Elektronikus védelmi eszközök
Zárlatvédelem eszközei
Üzembe helyezés előtti vizsgálatok
Hibavédelem ellenőrzése
Aszinkron motorok indítási lehetőségei.
Aszinkron motorok közvetlen indítása.
Csúszógyűrűs aszinkron motorok indítása.
Kalickás aszinkron motorok indítása.
Indítási áramot csökkentő indítási módok.
Aszinkron motorok goromba és lágy indítása.
Aszinkron motorok fordulatszám változtatása.
Állórész frekvencia változtatása.
Póluspárszám változtatása.
A szlip változtatása.
Aszinkron gépek fékezése.
Generátoros, ellenáramú és dinamikus fékezés.
Aszimmetrikus fékkapcsolások.
Az egyfázisú motor forgásirány változtatása.

25 óra/0 óra

16.3.3.
Egyenáramú gépek üzemi jellemzői
Üzemi paraméterek meghatározása
Fordulatszám-szabályozási módok

25,5 óra/0 óra

Indítási módok
Fékezési lehetőségek
Táblázati adatok
Hatásfok
Hibavédelem ellenőrzése
Motorok és munkagépek nyomatéka.
Üzemi fordulatszám meghatározása.
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.
Egyenáramú motorok bekötése.
Egyenáramú motorok üzemeltetése.
Egyenáramú motorok jelleggörbéi.
Egyenáramú motor forgásirányváltása.
Villamos fékezési módok egyenáramú hajtásoknál (ellenáramú, dinamikus és energiavisszatáplálásos fékezés).

16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.

Magyarázat

csoport
x

osztály
x

táblázatok, diagramok, rajzok

2.

Megbeszélés

x

x

táblázatok, diagramok, rajzok

3.

Házi feladat

x

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

x

x

x
x
x

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
17. Villamos gépek mérési gyakorlat tantárgy

36 óra/0 óra*

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

17.1.
A tantárgy tanításának célja
A villamos gépek alapvető jellemzőinek meghatározása műszeres vizsgálattal. Az
üzembe helyezés előtti vizsgálatok elvégzése. A villamos gépek működésének és
jellemzőinek megismerése.
17.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

17.3.
Témakörök
17.3.1.
Transzformátorok üzemi jellemzőinek vizsgálata1
Transzformátorok üzemi jellemzőinek vizsgálata
Üzemi paraméterek meghatározása
Táblázati adatok
Teljesítménytényező, hatásfok
Túláramvédelem eszközei és beállításuk
Hatásfok, hűtési megoldások, szerelvények.
Kapcsolási csoport ellenőrzése.
Fázissorrend ellenőrzése.

12 óra/0 óra

Transzformátorok üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései
Egy- és háromfázisú transzformátorok áttételének mérése.
Transzformátorok üresjárási mérése.
Transzformátorok rövidzárási mérése.
Transzformátorok üzemi mérései.
Drop (százalékos névleges rövidzárási feszültség) meghatározása.
Egyfázisú transzformátor kapocsjelölésének ellenőrzése.
Fázisfordítási szög meghatározása (kapcsolási óraszám).
Áramváltó mérése
Tekercs ellenállás mérése, szigetelési ellenállás mérése
Hibavédelem ellenőrzése
17.3.2.
Aszinkron motorok vizsgálata
12 óra/0 óra
Slip meghatározása
Hatásfok meghatározása
Nyomaték és fordulatszám meghatározása
Veszteségek meghatározása
Menetzárlat vizsgálata.
60°-os elkötés vizsgálata.
Aszinkron motorüresjárási mérése.
Aszinkron motor rövidzárási mérése.
Fordulatszám mérése.
Aszinkron motor üzembe helyezés előtti vizsgálatai, és jellemző mérései.
Aszinkron motor terhelési mérése
17.3.3.
Egyenáramú motorok vizsgálata
12 óra/0 óra
Üzembe helyezés előtti vizsgálatok
Hibavédelem ellenőrzése
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.
Egyenáramú motorok jelleggörbéinek felvétele.
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Laboratórium
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.
2.

Magyarázat
Megbeszélés

csoport
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
Mérőpad
Mérőpad

Szemléltetés

3.

x

Mérőpad

x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Hajtástechnika gyakorlat tantárgy

36 óra/0 óra*

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

18.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanulók ismerjék meg a korszerű hajtástechnikai berendezéseket. Legyenek tisztában
azok bekötésével, üzemeltetésével, kiválasztási szempontjaival.
18.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

18.3.
Témakörök
18.3.1.
Hajtástechnika a gyakorlatban
36 óra/0 óra
A frekvenciaváltó működési elve, gyakorlati alkalmazása.
A lágyindító gyakorlati alkalmazása.
Fajtái, működésük,
Villamos hajtások osztályozása.
Programozási lehetőségek
Bekötés, perifériák
Beállítható paraméterek
Négy negyedes üzemmódok, terhelhetőségek frekvenciaváltós táplálás esetén
Védelmi megoldások
Áramirányítós hajtások.
Vezérelt áramirányítás hatásos ellenállást és belső feszültséget, valamint induktivitást
is tartalmazó fogyasztók esetén (elv, kimeneti feszültségek alakja, értéke).
Egyenáramú hajtások gyakorlati megvalósítása.
18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
19. Villamos gépek laboratórium
19.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.1.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

Magyarázat
Megbeszélés
Szemléltetés

1.
2.
3.

osztály

csoport
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Rajz, diagram, ábra, táblázat
Rajz, diagram, ábra, táblázat
Rajz, diagram, ábra, táblázat

19.1.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

x

x

x

x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.

Információk önálló rendszerezése

1.6.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

x

x
x

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

A
11582-16 azonosító számú
Villamos biztonságtechnikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11582-16 azonosító számú Villamos biztonságtechnikai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Villamo
s
biztonsá
gtechni
ka

Hibavéd
elem a
gyakorl
atban

A táplálás önműködő lekapcsolásával működő
hibavédelmet telepít.
Adott feladatra kiválasztja a megfelelő
érintésvédelmi osztályú készüléket, és módot
Ellenőrzi a túláramvédelem megfelelőségét.
Kikapcsolószervet (kismegszakító, ÁVK,
olvadóbiztosító, megszakító) szerel be
kapcsolószekrénybe, és ezek beállításait elvégzi.

x

x

x
x

x
x

TN-C, TN-S, TN-C-S hálózatokat helyez üzembe,
és beköti a védővezetőt .
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot, valamint az
esetleges L-PE, PE-N felcserélést.
Védővezető nélküli érintésvédelmi megoldással
üzemelő készüléket helyez üzembe. (kettős
szigetelés, villamos elválasztás.)
Törpefeszültségű hálózatokat helyez üzembe.
(SELV, PELV)
A törpefeszültségű hálózatok szabványos
tápellátását kiépíti.
Végrehajtja a szerelői ellenőrzést.
Dokumentálja a szerelői ellenőrzés eredményét.
Alkalmazza az MSZ HD 60364 előírásait.
Feszültségmentesítést és feszültség alá helyezést
hajt végre.
Ismeri és betartja a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírásokat.

x

x

x

x

x

x

x

x

Betartja a villamosság biztonsággal kapcsolatos
munkavédelmi előírásokat, és szabványokat.

FELADATOK

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Elektrotechnikai alapfogalmak
Érintésvédelmi alapfogalmak (alapvédelem,
hibavédelem, év. módok, érintésvédelmi osztályok.
)
Villamos mérőműszerek.
Méréstechnikai jellemzők.
Kikapcsolószervek működése és jellemzői
(kismegszakító, erősáramú megszakító,
olvadóbiztosító, motorvédő kapcsoló, hővédelemi
relé, ÁVK)

Védővezetős érintésvédelmi módok jellemzői (TN,
TT, IT rendszer)
Védővezető nélküli érintésvédelmi módok
jellemzői
Szerelői ellenőrzés fogalma, végrehajtásának
módjai és eszközei
Hibakeresés és elhárítás
Feszültségmentesítés lépései
Feszültség közeli, illetve feszültség alatti
munkavégzés szabályai.
MSZ HD 60364 előírásai
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram
útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Elemi szakmai számolási készség
Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása,
értelmezése, készítése
Készülékek bekötése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

Kezdeményezőkészség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x
x

x
x

Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás

x
x
x

x
x
x

Kézügyesség
Kitartás
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Villamos biztonságtechnika tantárgy

36 óra/0 óra*

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

19.2.
A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a diákokkal a villamos biztonságtechnika és érintésvédelem célját,
alapjait. Legyenek tisztában a legfontosabb szabványelőírásokkal és vizsgálati
eljárásokkal.
19.3.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

19.4.
Témakörök
19.4.1.
Alapfogalmak
18 óra/0 óra
Elektrotechnikai alapismeretek (szigetelési ellenállás, áram, hibafeszültség)
Alap és hibavédelem
Táplálás a védelem önműködő lekapcsolásával
TN-C, TN-S, TNC-S, TT, IT hálózatok jellemzői és alkalmazásuk
EPH alkalmazása és jelentősége
Földelések előírásai
Kikapcsolószervek jellemzői

ÁVK jellemzői és alkalmazása
Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálata.
Kettős-ill. megerősített szigetelésű készülékek
Villamos elválasztás
Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása (SELV-PELV
hálózatok)
Környezet elszigetelése
Földeletlen EPH alkalmazása
Korlátozott zárlati teljesítményű készülék alkalmazása
Ellenőrzések rendszere
Villamos áram élettani hatásai
Műszaki mentés és elsősegélynyújtás
19.4.2.

Készülék-és műszerismeret
Méréstechnikai jellemzők
Alkalmazható elektromechanikus műszerek jellemzői
Alkalmazható digitális műszerek jellemzői
Áram és feszültség mérésének elvei
Impedancia mérésének elvei
Pontosság
Hibaosztály
Mérési hibák csoportosítása és okai
Adatrögzítési módok

19.4.3.
Szabványok és előírások
Érintésvédelmi osztályok
Feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés
Munkavégzés biztonsági előírásai
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.

rendszerű

8 óra/0 óra

10 óra/0 óra

19.5.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamos laboratórium
19.6.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

19.6.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

Magyarázat
Megbeszélés
Szemléltetés

1.
2.
3.

osztály
x
x
x

csoport
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Érintésvédelmi műszerek
Érintésvédelmi műszerek
Érintésvédelmi műszerek

19.6.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x

x

x

19.7.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

20. Hibavédelem a gyakorlatban tantárgy

36 óra/0 óra*

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

20.1.
A tantárgy tanításának célja
A diákok legyenek tisztában a hibavédelmi módszerek gyakorlati alkalmazásával.
Legyenek tisztában a veszélyforrásokkal, és az egyszerű mérések elvégzésével.
20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

20.3.
Témakörök
20.3.1.
Táplálás a védelem önműködő lekapcsolásával 1
18 óra/0 óra
Általános szabályok a védővezető vizsgálatára.
Védővezetős érintésvédelmi módok vizsgálata.
TN-C, TN-S, TNC-S, TT, IT hálózatok jellemzői és alkalmazásuk
EPH alkalmazása és jelentősége
EPH megvalósítása a gyakorlatban
Földelések előírásai
Földelések megvalósítása a gyakorlatban
Kikapcsolószervek jellemzői
Kikapcsolószervek elhelyezése és bekötése
ÁVK jellemzői és alkalmazása
ÁVK elhelyezése és bekötése
Hibakeresés
20.3.2.
Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálata2 12 óra/0 óra
Kettős-ill. megerősített szigetelésű készülékek
Alkalmazási szabályok
Villamos elválasztás
Alkalmazási szabályok
Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása (SELV-PELV rendszerű hálózatok)
Alkalmazási szabályok
Különleges módok:
Környezet elszigetelése
Földeletlen EPH alkalmazása
Korlátozott zárlati teljesítményű készülék alkalmazása
Az egyes módok speciális előírásai
20.3.3.
Villamos hálózatok ellenőrzése
6 óra/0 óra
Szerelői ellenőrzés végrehajtása és dokumentálása
Ellenőrzés eszközei
Az alkalmazott eszközökkel szembeni elvárások
Általános szabályok a védővezető vizsgálatára
Folytonosságvizsgálat eszközei
Védővezető folytonosságának vizsgálata célműszerrel, V-mérővel
L-PE, N-PE felcserélésének vizsgálati módszerei
Hibaelhárítás
Szigetelésmérés, kimeneti törpefeszültség szabványos mérése.
Alkalmazható műszerek és előírásaik

Szigetelési ellenállás mérésének végrehajtása a gyakorlatban
A szigetelési ellenállás értékének az értékelése
Üzemzavar, hibaelhárítás.
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamos laboratórium/villamos tanműhely
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

Magyarázat

csoport
x

2.

Megbeszélés

x

3.

Szemléltetés

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
Érintésvédelmi műszerek,
hálózati minta
Érintésvédelmi műszerek,
hálózati minta
Érintésvédelmi műszerek,
hálózati minta

x

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
x
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz elemzés, hibakeresés
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Csoportos munkaformák körében
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
mellett

x
x

x

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11584-16 azonosító számú
Vezérléstechnikai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

PLC alkalmazása
gyakorlat

x

x

Különféle kapcsolókészüléket, kontaktort,
mágneskapcsolót épít be a
kapcsolószekrényekbe.

x

x

Aszinkron motorok indítási, fékezési, és
forgásirányváltási vezérlését készíti el.

x

x

x

x

x

x

x

x

Irányítástechnika

Irányítástechnikai
gyakorlatok

A 11584-16 azonosító számú Vezérléstechnikai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Egyszerű motorvezérléseket készít.
Vezérlő- és szabályozóköröket épít fel, üzemel
be.

Megfelelő módon beköti a
szabályozástechnikai és vezérléstechnikai
készülékeket (végálláskapcsolók, kioldók,
szintérzékelők, mikrokapcsolók).
Beköti és beállítja az induktív, kapacitív,
ultrahangos, optikai, elmozdulás és
elfordulásérzékelőket.
Beköti a PLC-t.

x

x

Alkalmazza a gépek biztonságtechnikai
eszközeit. (vészgomb, retesz, fényfüggöny,
kétkezes indító, vészkikapcsoló áramkör,
biztonsági ajtók és reteszek).

x

x

x

Betartja a munkabiztonsági, munkaegészségügyi, tűz és környezetvédelmi
előírásokat.

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

Aszinkron motorok vezérlési feladatai
(forgásirány-váltás, csillag-delta kapcsolás,
fékezés, indítás)

x

x

x

Kapcsolókészülék-ismeret (érintkezők, kioldók,
relék, mágneskapcsolókvégálláskapcsolók,
szintérzékelők, mikrokapcsolók)

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Vezérléstechnikai alapok
Szabályozástechnikai alapok
Egyszerű szabályozási körök
Kisfeszültségű kapcsolókészülékek,
kontaktorok, mágneskapcsolók jellemzői és
alkalmazása. Felépítés és villamos jellemzők.

Érzékelő elemek: induktív, kapacitív,
utrahangos, optikai, elfordulás, elmozdulás
érzékelők.
Működtető tekercsek

x

Nem villamos mennyiségek mérése villamos
úton. (elmozdulás, elfordulás, sebesség, erő,
nyomás, hőmérséklet)
Szabványos analóg jelek fajtái, tulajdonságai
Alkalmazási példák
PLC felépítése, jellemzői
PLC-k és kontrollerek alkalmazása a
gyakorlatban. (bekötés, elindítás, leállítás)

x
x

x
x

x
x

Ipari busrendszerek alkalmazása, jellemzői
(MPI, Profibus, Profinet, RSxxx, Can,
DeviceNet, stb.)

x

Biztonságtechnikai áramkörök felépítése,
alkatrészei (vészgombok, ajtóreteszek,
fényfüggönyök, érintésmentes kapcsolók, stb.).

x

Gépek biztonsági kategóriái.
A vonatkozó szabványok munka-tűz és
környezetvédelmi előírások.

x

x

x

x

x

x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram
x
útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Elemi szakmai számolási készség
x
Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása,
értelmezése, készítése
Készülékek bekötése
Gépelemek elhelyezése, szerelése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Kitartás
x
Precizitás
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kezdeményezőkészség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Áttekintő képesség
x
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

Irányítástechnika tantárgy 31 óra/0 óra*
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

20.7.
A tantárgy tanításának célja
A diákok ismerjék meg az alapvető irányítástechnikai készülékek működését, jellemzőit.
Legyenek tisztában a szabályozás, vezérlés fogalmával, egyszerűbb körök felépítésével.
20.8.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

20.9.

Témakörök

20.9.1.
Irányítástechnikai alapfogalmak
Az irányítás fogalma.
Irányítási példák.
Az irányítás részműveletei.
Az irányítási rendszer felépítése.
A jelhordozó és a jel fogalma.
Az analóg és a digitális jel.
Az irányítási rendszer fő részei
Az irányítási rendszer szerkezeti részei.
Az irányítás fajtái:
a rendelkezés létrejötte szerint
a hatáslánc szerint:
Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása:
szerkezeti vázlat.
működési vázlat.
hatásvázlat.
Az irányításban használt segédenergiák.

10 óra/0 óra

20.9.2.
A vezérlés alapjai és készülékei
Érzékelő szervek.
Kapcsolókészülékek vizsgálata.
Kézi kapcsolók.
Nyomógombok.
Reed-kontaktus.
Mikrokapcsolók.
Érintkező-mentes, elektronikus kapcsolók.
Beavatkozó szervek vizsgálata.
Mágneskapcsolók.
Reed-relé.
Mágnesszelepek.
Villamos szervomotorok.
Membránmotoros szelep.
Elektromechanikus relék.
Időrelék.
késleltetve meghúzó.
késleltetve elengedő.
késleltetve meghúzó és elengedő.
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.

13 óra/0 óra

Leállítás több helyről.
20.9.3.
Szabályozás alapjai és készülékei
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.
Villamos távadók.

8 óra/0 óra

20.10.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szabályzástechnika szaktanterem/laboratórium
20.11.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
20.11.1.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek
(ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

Magyarázat
Megbeszélés
Szemléltetés

1.
2.
3.

csoport

x

20.11.2.
A
tantárgy
elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel

osztály
x
x
x

során

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
Irányítástechnikai elemek
Irányítástechnikai elemek
Irányítástechnikai elemek

alkalmazható

tanulói

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x

x

x

x
x

x
x

20.12.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Irányítástechnikai gyakorlatok tantárgy

46,5 óra/0 óra*

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

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A diákok az elméleti órán megismert készülékeket, köröket a gyakorlatban is kipróbálják.
Megismerjék alapvető működésüket, felépítésüket, jellemzőiket. Tudják felismerni és
javítani a készülékek és a körök egyszerű hibáit.
21.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

21.3.
Témakörök
21.3.1.
Egyszerű vezérlési feladatok
Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása.
Öntartás megvalósítása
Vezérelt berendezés be-, és kikapcsolása távvezérléssel több helyről.
Direkt-, indirekt vezérlés.
A villamos reteszelés elve.
Egyszerű nyomógombos reteszelő kapcsolás.
Nyomógombos keresztreteszelés.
Időrelék gyakorlati alkalmazása:
késleltetve meghúzó.
késleltetve elengedő.
késleltetve meghúzó és elengedő.
Aszinkron motorok vezérlése
Ki-be vezérlés mágneskapcsolóval
Forgásirányváltás keresztreteszeléssel
Aszinkron motorok távműködtetése, sorrendi indítása

22 óra/0 óra

Csillag-háromszög indítás
Aszinkron motorok dinamikus fékezése
Motorvédelem.
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.
Gépek biztonsági kategóriái
Biztonságtechnikai elemek
21.3.2.
Egyszerű szabályozási feladatok
Szabályozási feladatok.
Hőmérséklet szabályozás megvalósítása, vizsgálata.
Tirisztoros teljesítményszabályozás megvalósítása, vizsgálata.
Egyenáramú motor fordulatszám szabályozása, vizsgálata.
Szintszabályozás vizsgálata
Fényerőszabályozás vizsgálata
Elfordulás/elmozdulás szabályozás
Távadók vizsgálata
Példák analóg villamos kimenetű távadóra.
Áramtávadók vizsgálata.
Feszültségtávadók vizsgálata
Teljesítmény-távadók vizsgálata
21.3.3.
Nem villamos mennyiségek mérése
Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé.
Passzív mérő-átalakítók vizsgálata.
Ellenállás-alapú átalakítók mérése.
Huzalos mérő-átalakítók mérése.
Hőmérséklet-érzékelő ellenállások mérése.
Fényérzékelő ellenállások mérése.
Kapacitív átalakítók mérése.
Induktív átalakítók mérése.
Átalakítókkal megvalósított szabályozási körök vizsgálata

12 óra/0 óra

12,5 óra/0 óra

21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Szabályozástechnika laboratórium
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

Magyarázat

csoport
x

2.

Megbeszélés

x

3.

Szemléltetés

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
távadók, készülékek,
beavatkozók
távadók, készülékek,
beavatkozók
távadók, készülékek,
beavatkozók

x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

x

x
x

x
x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. PLC alkalmazása gyakorlat tantárgy

31 óra/0 óra*

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

22.1.
A tantárgy tanításának célja
A diákok ismerjék meg a PLC alkalmazásának előnyeit, a PLC elvi felépítését. Legyenek
tisztában a bemenete/kimenetek készülékeivel, valamint a PLC-k legfontosabb
programozási/működtetési felületeivel. Tudják a PLC-t elindítani, leállítani, programot
betölteni, ellenőrizni.
22.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

22.3.
Témakörök
22.3.1.
PLC a gyakorlatban
31 óra/0 óra
PLC alkalmazásának, üzemeltetésének feltételei.
PLC alapfelépítése, szerkezeti egységei, típusai
PLC-k alkalmazási lehetőségei
Be-és kimenet eszközök, perifériák
Információk gyűjtése a PLC-program elkészítéséhez.
A vezérlési feladat leírása:
szövegesen, érintkezős kapcsolásos (relés vezérléses) módon,
funkcionális elemekkel (logikai alapkapcsolásos), folyamatábrával.
PLC programozási lehetőségei
A programok felépítése
A program bevitele a rendelkezésre álló eszköztől függően számítógépen vagy kézi
programozóval.
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.
Hibakeresés, diagnosztika
PLC-k és kontrollerek alkalmazása a gyakorlatban. (bekötés, elindítás, leállítás)
Ipari busrendszerek alkalmazása, jellemzői (MPI, Profibus, Profinet, RSxxx, Can,
DeviceNet, stb.)
22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
PLC laboratórium
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

Magyarázat

2.
3.

Megbeszélés
Szemléltetés

x

csoport
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
PLC be-és kimeneti
eszközökkel

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Tapasztalatok utólagos ismertetése
x
szóban
Tapasztalatok helyszíni ismertetése
x
szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Üzemelési hibák szimulálása és
x
megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
x
Szolgáltatási tevékenységek
körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11585-16 azonosító számú
Kapcsolószekrények szerelése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

A 11585-16 azonosító számú Kapcsolószekrények szerelése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák
Készülé Kapcsol
kismere ószekré
t
nyek
szerelés
i
gyakorl
at
FELADATOK
Telepíti a különféle kivitelű kapcsolószekrényeket.

x

x

Kiválasztja, hogy melyik készüléket használja az
adott feladatra.
Elhelyezi a kapcsolószekrények készülékeit.
Kialakítja a kapcsolószekrények csatornázását.
Kiválasztja a megfelelő vezetékeket és kábeleket.

x

x

x
x
x

x
x
x

Elkészíti a fogadófelületeket (tömszelencék,
vezetékfogadók.)
Elhelyezi és beköti a vezetékeket.
A szekrényeket csatlakoztatja a hálózathoz.
Megfelelő érintésvédelmi megoldást alkalmaz.
Kialakítja a szekrények belső és külső kezelő
felületeit.
Áramváltókat, sínezést épít be.
Tűzvédelmi főkapcsolót, szakaszvédelmet épít be
és üzemeltet.
Megfelelő kábelezést készít.
Motoros leágazásokat köt be a
kapcsolószekrénybe.
Kialakítja a szekrény előlapját, elhelyezi a vezérlő
készülékeket, visszajelzőket.
Transzformátorokat, mérőváltókat,
túlfeszültségvédelmet telepít.
Túláramvédelmet telepít, és ezeket beállítja.
Elkészíti a szabványos feliratokat és jelzéseket.
Ismeri és betartja a munkaköréhez kapcsolódó
szabványokat, munka és tűzvédelmi,
környezetvédelmi előírásokat.
Irányítástechnikai berendezéseket épít be (PLC,
frekvenciaváltó stb.)
Szekrény hűtőt telepít, és beállít.
Villamos berendezések készülékeit, vezetékezését
méretezi.
Túlfeszültség védelmi berendezést kiválaszt, és
beépít.
Alkalmazza a zavarvédelmi eszközöket,
berendezéseket (EMC).
SZAKMAI ISMERETEK

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

Kapcsolószekrények felépítése, fajtái
Kapcsolószekrények elhelyezése
Kapcsolószekrények anyagai és készülékei

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

Kapcsolószekrények szerelése a gyakorlatban
Motorvezérlések
Erősáramú installációs szekrények
Szekrények megmunkálása, szerelvényei
(tömszelencék, kapcsolók, nyomógombok,
jelzőlámpák, stb.)
Érintésvédelmi megoldások
PLC, hajtások és egyéb irányítástechnikai
berendezések bekötése.
Alkalmazott eszközök és technológiák
Sínek elhelyezése, áramváltók elhelyezése
Fogyasztásmérő elhelyezése és bekötése
Tűzvédelmi kapcsoló beépítése
Kábelek megmunkálása, bekötése
Alkalmazható vezetékek és jelölése
Transzformátorok
Szabadvezetékek, kábelek
Tokozatok
Mérőváltók, mérések
Védelmek
Villamos berendezés melegedését okozó eszközök
telepítése
Villamos szekrények hűtési módjai
Villamosság biztonsággal kapcsolatos
munkavédelmi előírások és szabványok
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és
környezetvédelmi szabályok.
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram
útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Elemi szakmai számolási készség
Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása,
értelmezése, készítése
Készülékek bekötése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

x

x

x
x

x
x

x

x

Kézügyesség
Kitartás
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

x
x

x
x
x

Kezdeményezőkészség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x

x
x

Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás

x
x
x

x
x
x

23. Készülékismeret tantárgy

46,5 óra/0 óra*

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

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A diákok megismerjék a kapcsolószekrényekben alkalmazott és beszerelt készülékek,
védelmek, kapcsolóberendezések funkcióját, működését, felépítését, kiválasztásának
szempontjait. Ismerjék meg az alkalmazott szereléstechnológiát.
23.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

23.3.
Témakörök
23.3.1.
Kapcsolószekrények jellemzői
Szekrények anyaga, típusai, alkatrészei
Szekrények kiválasztása
Katalógusadatok értelmezése
Szekrények összeszerelése
Szerelési technológiák és eszközök
Szekrények segédanyagai:
tömszelencék
kábelfogadók és bevezetők
csavarok
vezetékvégek kialakítása (hüvelyek, saruk)
Alkalmazható kisgépek, szerszámok
Kapcsolószekrények szerelésének előkészítése
Kapcsolószekrények szerelésének műveleti sorrendje
Kapcsolószekrények elhelyezése
Munka és balesetvédelem
23.3.2.
Kapcsolószekrények készülékei
Áram útját megszakító készülékek csoportosítása és jellemzői
A villamos ív kialakulása, jellemzői, hatása
A villamos ív megszüntetése kapcsolókészülékekben
Kapcsolókészülékek katalógusadatai
Alkalmazott túláramvédelmi készülékek jellemzői és működése
megszakítók kioldói
kismegszakítók
olvadóbiztosítók
túlterhelésvédelmek és fajtái
hőkioldós védelem
elektronikus védelem
termisztoros védelem
Alkalmazott kapcsolókészülékek
túláramvédelmi elemek beállítása
tűzvédelmi főkapcsoló
megszakítók
leválasztó kapcsolók
ÁVK
Alkalmazott irányítástechnikai elemek
Szabályozástechnikai berendezések

16,5 óra/0 óra

30 óra/0 óra

Alkalmazható vezetékek és sínek
Kezelőfelületek, kijelzők fajtái
Mérőváltók jellemzői
PLC-k beépítése és bekötése
Hűtési technikák
Feliratok, jelzések, piktogramok
Rajzolvasás, tervek értelmezése
Műszaki dokumentáció értelmezése és elkészítése
Hibavédelem alkalmazása
Alkalmazható eszközök, kisgépek
Szerelési segédanyagok
Hőt termelő berendezések beépítése
23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamos tanműhely/szaktanterem
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

1.

Magyarázat

csoport
x

2.

Megbeszélés

x

3.

Szemléltetés

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály
Kisgépek, kéziszerszámok,
táblázatok
Kisgépek, kéziszerszámok,
táblázatok
Kisgépek, kéziszerszámok,
táblázatok

x

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenységforma

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

x

x

x

x

x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.2.

Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Üzemeltetési tevékenységek
körében
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése

x

x
x

x

x

x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
24. Kapcsolószekrények szerelési gyakorlat tantárgy

108,5 óra/0óra*

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

24.1.
A tantárgy tanításának célja
A diákok elsajátítsák a kapcsolószekrények összeszerelésének, a készülékek
elhelyezésének, bekötésének és beállításának gyakorlatát. Tudják értelmezni a
tervrajzokat, utasításokat, legyenek tisztában az egyes kapcsolókészülékek felépítésével
és működésével.
24.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

24.3.
Témakörök
24.3.1.
Motorvezérlések
17 óra/0 óra
Aszinkron motorok vezérkése és az ehhez szükséges készülékek beépítése
Aszinkron motorok forgásirányváltása
Aszinkron motorok direkt indítása
Aszinkron motorok csillag-háromszög indítása
Aszinkron motorok sorrendi indítása
Aszinkron motorok időrelés vezérlése
Aszinkron motorok dinamikus fékezése
Aszinkron motorok lágyindítóval
Aszinkron motorok frekvenciaváltóval
Aszinkron motorok túlterhelésvédelmének megvalósítása
Hőkioldós védelem, termisztoros, elektronikus védelem
Aszinkron motorok zárlatvédelme

24.3.2.

Szekrények kialakítása
26 óra/0 óra
Kisfeszültségű elosztószekrények kialakítása
Kisfeszültségű elosztószekrény elemei
Kisfeszültségű elosztószekrények elhelyezése
Maszkos elosztószekrények kialakítása
Maszkos elosztószekrény elemei
Maszkos elosztószekrény elhelyezése
Fali elosztószekrények kialakítása
Fali elosztószekrény elemei
Fali elosztószekrény elhelyezése
Álló elosztószekrények kialakítása
Álló elosztószekrény elemei
Álló elosztószekrény elhelyezése
Sorolható elosztószekrények kialakítása
Sorolható elosztószekrény elemei
Sorolható elosztószekrény elhelyezése
Mérő-installációs és lakáselosztó szekrények kialakítása
PE és N sín kialakítása különféle szekrényekben
Sorkapcsok elhelyezése a szekrényekben
A szekrények felületeinek megmunkálása (furatok, kivágások, felfogatások)
A szekrények anyagai
A megmunkálás szerszámai
Baleseti veszélyforrások és munkavédelmi előírások
Elhelyezhető feliratok és piktogramok

24.3.3.
Készülékek elhelyezése, bekötése és beállítása
Alkalmazott túláramvédelmi készülékek felszerelése és bekötése
megszakítók kioldói
kismegszakítók
olvadóbiztosítók
túlterhelésvédelmek és fajtái
hőkioldós védelem
elektronikus védelem
termisztoros védelem
Alkalmazott kapcsolókészülékek felszerelése és bekötése
túláramvédelmi elemek
tűzvédelmi főkapcsoló
megszakítók
leválasztó kapcsolók
ÁVK
Alkalmazott irányítástechnikai elemek felszerelése és bekötése
Szabályozástechnikai berendezések felszerelése és bekötése
Érintésvédelmi megoldások
PLC, hajtások és egyéb irányítástechnikai berendezések bekötése
Alkalmazott eszközök és technológiák
Sínek elhelyezése, áramváltók elhelyezése
Fogyasztásmérő elhelyezése és bekötése
Tűzvédelmi kapcsoló beépítése
Kábelek megmunkálása, bekötése

42 óra/0 óra

Alkalmazható vezetékek és jelölése
Transzformátorok
Szabadvezetékek, kábelek
Tokozatok
Mérőváltók, mérések
Védelmek beállítása
Villamos berendezés melegedését okozó eszközök telepítése
Villamos szekrények hűtési módjai
Villamosság biztonsággal kapcsolatos munkavédelmi előírások és szabványok
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi szabályok.
24.3.4.
Kábelszerelés
Alkalmazható vezetékek:
Műanyag szigetelt vezetékek
Kiskábelek
Vezetékek anyaga és szigetelései
Tömör erű kábelek megmunkálása
Sodronyszerkezetű kábelek megmunkálása
Kábelmegmunkálás szerszámainak helyes használata

12 óra/0 óra

Vezetékvégek megmunkálása
Saruk, hüvelyek elhelyezése
Célszerszámok, prések alkalmazása
Kábelek vezetésének szabályai
Áramváltók bekötése, általános szabályok
Kábelfogadók kialakítása
Tömszelencék elhelyezése
Szerelőlapra történő szerelés előkészítése
Sínek elhelyezése
Vezetékcsatorna kialakítása
Sorkapcsok és szerelvényeinek elhelyezése
Alkalmazott kéziszerszámok és anyagok
PE és N sín kialakítása
24.3.5.
Biztonságtechnika
9 óra/0 óra
Mérőváltók, mérések
Védelmek beállítása
Villamos berendezés melegedését okozó eszközök telepítése
Villamos szekrények hűtési módjai
Villamosság biztonsággal kapcsolatos munkavédelmi előírások és szabványok
Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi szabályok.
Védővezetős érintésvédelmi mód alkalmazása, általános előírások.
EPH kialakítása
Villamos elválasztás és érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása.
Biztonsági áramkörök kialakítása
Biztonsági feliratok elhelyezése
Üzemi próbák elvégzése
Érintésvédelmi ellenőrzés
Szigetelési vizsgálat
Feszültség alá helyezés

Dokumentáció készítése
24.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamos tanműhely/berendezésszerelő műhely
24.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

Magyarázat
Megbeszélés
Szemléltetés

1.
2.
3.

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

osztály

csoport
x
x
x

Kéziszerszámok, kisgépek
Kéziszerszámok, kisgépek
Kéziszerszámok, kisgépek

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó
tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
x
Információk feladattal vezetett
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek,
feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Üzemeltetési tevékenységek
körében

x
x

x

x
x

x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.2.

Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése

x

24.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

2.118.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
XIII. INFORMATIKA
ágazathoz tartozó
54 481 05
MŰSZAKI INFORMATIKUS
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 54 481 05 számú,Műszaki informatikus szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05
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 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek
Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

IV.A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:

Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakgimnáziumi 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 szakgimnáziumi szakmai
tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával,
összes óraszámával.

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:
évfolyam
heti óraszám
9. évfolyam
11 óra/hét
10. évfolyam
12 óra/hét
Ögy.
11. évfolyam
10 óra/hét
Ögy.
12. évfolyam
10 óra/hét
5/13. évfolyam
31 óra/hét
Összesen:

éves óraszám
396 óra/év
432 óra/év
–
360 óra/év
–
310 óra/év
961 óra/év
2459 óra

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a
szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően
választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11.
évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző
iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
évfolyam
1/13. évfolyam
2/14. évfolyam
Összesen:

heti
óraszám
31 óra/hét
31 óra/hét

éves óraszám
1116 óra/év
961 óra/év
2077 óra

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

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
9.

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

10.

11.

5/13.

heti
óraszám

heti
óraszám

heti
óraszám

e

e

gy

13

18

heti
óraszám

heti
óraszám

e

gy

e

gy

e

gy

e

gy

4

4

5

5

2

5

2

4

ögy

heti
óraszám

12.

0
Összesen

8,0

ögy

gy

12,5 18,5

1/13.

0

10,0

2/14.

ögy

heti
óraszám
e

gy

12,5 18,5
0

7,0

6,0

31,0

31

31,0

11499-12
Foglalkoztatás II.

Foglalkoztatás II.

0,5

0,5

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

Foglalkoztatás I.

2

2

IT alapok
11996-16
Információtechnológiai alapok IT alapok gyakorlat
Hálózatok I.
11997-16
Hálózati ismeretek I.
Hálózatok I. gyakorlat
11625-16
Programozás
Programozás és adatbázisProgramozás gyakorlat
kezelés
11999-16
Informatikai szakmai angol
IT szakmai angol nyelv
nyelv
12010-16
Linux alapok
Nyílt forráskódú rendszerek
Linux alapok gyakorlat
kezelése
Irodai szoftverek
12008-16
Irodai szoftverek haladó szintű Irodai szoftverek

1

1
2

2
1

1

3
1

2
1

1
2

2

1
3

1
2

3
2

1
2

7
4

2

2

8
4

1
2
1
3

használata

gyakorlat
IT szakorientáció
12009-16
Informatikai szakmai orientáció IT szakorientáció
gyakorlat
Elektronika
Elektronika gyakorlat
Digitális technika
Műszaki dokumentációs
gyakorlat
Méréstechnika gyakorlat
10832-16
Irányítástechnika alapjai
Műszaki informatika
Irányítástechnika
gyakorlat
Adatátviteli hálózatok
Adatátviteli hálózatok
gyakorlat
Műszaki programozás
gyakorlat

1

1
2

1
3

3
3

3

3
3

3

3

3
2

3
2

3
2

3
2

3

3

3,5

3,5

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

Összesen
Összesen
Elméleti óraszámok
(arány ögy-vel)

11996-16
Információte
chnológiai
alapok

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

11499-12
Foglalkoztatás II.

A fő
szakképesítésre
vonatkozó: Gyakorlati óraszámok
(arány ögy-vel)
Foglalkoztatás II.
Munkajogi
alapismeretek
Munkaviszony
létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani
rendszerezés 1
Nyelvtani
rendszerezés 2
Nyelvi
készségfejlesztés
Munkavállalói
szókincs
IT alapok
Munka- és
környezetvédelmi
alapismeretek

144 144
288

gy

180 180
360

ögy

0

e

gy

72

180
252

ögy

0

e

gy

62

124
186

öt évfolyamos képzés egészében: 845 óra (41,3%)

5/13.

e

gy

387
574
961
1498

412

1086

1/13.

e

468
648
1116

0

36
2

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ögy

0

e

387

gy

574
961

855 óra (41,2%)

2078

öt évfolyamos képzés egészében: 1202 óra (58,7%)
0

gy

2/14.

A szakképzés összes óraszáma

e

12.

A szakképzés összes óraszáma

gy

11.

Fő szakképesítéshez
kapcsolódó összes óraszám

e

10.

Érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó óraszám

9.

Szakgimnáziumi képzés
összes óraszáma

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként

2077

1222 óra (58,8%)
0

0

0

0

0

0

15

0

15

0

0

15

0

15

0

4

4

0

0

4

0

4

0

4

4

0

0

4

0

4

0
0
0

4
3
62

4
3
62

0
0
0

0
0
0

4
3
62

0
0
0

4
3
62

0

0

0

0

8

8

0

0

8

0

8

0

8

8

0

0

8

0

8

0

24

24

0

0

24

0

24

0

22

22

0

0

22

0

22

72

72

0

0

0

72

2

2

0

0

0

2

72
2

0

72

0

0

Bevezetés a
számítógépes
architektúrákba
Szoftverismeret
Információtechnológia
biztonság alapjai

11997-16
Hálózati ismeretek I.

IT alapok gyakorlat
Biztonságos labor- és
eszközhasználat
Számítógép
összeszerelés
Telepítés és
konfigurálás
Megelőző
karbantartás
Hálózatok I.
Hálózati
infrastruktúra, hálózati
operációs rendszerek
Fizikai és
adatkapcsolati réteg
feladatai, Ethernet
protokoll
Hálózati és a szállítási
réteg feladatai,
protokolljai
IPv4 és IPv6 címzési
struktúra, alhálózatok
Alkalmazási réteg
protokolljai,
hálózatbiztonság
Kapcsolt helyi
hálózatok és VLANok
Forgalomirányítási
ismeretek
A biztonságos hálózat,
forgalomszűrés
IP szolgáltatások

22

12

34

34

34

0

0

0

34

12

16

28

28

28

0

0

0

28

8

8

8

8

0

0

0

8

108

0

108

0

0

108

4

4

0

4

0

0

4

0

72

0

36

0

0

0

0

4

0

108

0

108

0

0

36

12

48

48

0

48

0

0

48

32

12

44

44

0

44

0

0

44

12

12

12

0

12

0

0

12

103

108

0

0

0

108

0

36

0

36

0

31

0

103

0

103

0

0

11

11

11

16

0

0

0

16

12

12

12

12

0

0

0

12

13

13

13

13

0

0

0

13

10

10

10

10

0

0

0

10

8

8

8

8

0

0

0

8

8

8

8

8

0

0

0

8

13

23

23

23

0

0

0

23

10

10

10

10

0

0

0

10

8

8

8

8

0

0

0

8

10

Hálózatok I.
gyakorlat
Csatlakozás egy
hálózathoz, a kapcsoló
alap konfigurációja

0

0

0

11625-16
Programozás és adatbázis-kezelés

Vezetékes és vezeték
nélküli kapcsolódás
helyi hálózathoz
Forgalomirányítási
alapok, adatfolyam
kezelés
IP-címzés a
gyakorlatban
Szerver-kliens
kapcsolódás,
hálózatbiztonság
Kapcsolás folyamata
és a VLAN-ok
használata
Statikus és dinamikus
forgalomirányítás
A biztonságos hálózat
kialakítása,
forgalomszűrés
IP szolgáltatások a
gyakorlatban
Programozás
Bevezetés a
programozásba
Weboldalak kódolása
A Java vagy C# nyelv
alapjai
JavasScript
Programozási
típusfeladatok
Haladó szintű
programozás Java
vagy C# nyelven

72

0

108

0

0

36

242

0

242

0

0

242

0

252

0

0

252

26

26

26

0

36

0

0

36

26

26

26

0

26

0

0

26

20

20

20

0

20

0

0

20

30

30

30

0

30

0

0

30

30

30

30

0

30

0

0

30

27

27

27

0

27

0

0

27

30

51

51

0

51

0

0

51

16

16

16

0

16

0

0

16

16

16

16

0

16

0

0
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Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II.megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez
SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés
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1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

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

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási
jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
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kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat
az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével
történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok
szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
Munkanélküliség
3 óra/3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet
által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
célja,
közfoglalkozatás
célcsoportja,
közfoglalkozatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
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szerepjáték
házi feladat

x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11498-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Foglalkoztatás I.

A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt
kitölt
szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír
állásinterjún részt vesz
munkakörülményekről, karrier
lehetőségekről tájékozódik
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez
munkával, szabadidővel kapcsolatos
kifejezések megértése, használata
SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
szakmai önéletrajz és motivációs levél
tartalma, felépítése
egy szakmai állásinterjú lehetséges
kérdései, illetve válaszai
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen
nyelven

x

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven
feltett kérdések megértése, illetve azokra való
reagálás értelmező, összetett mondatokban

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás
Deduktív gondolkodás

x
x
x
x
x
x
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2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

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

2.1. 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 memóriafejlesztés és az induktív
nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási
témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához
kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
8 óra/8 óra
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik,
illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az
állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz
a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett
mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.
Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő
munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott
tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes
használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
Nyelvtani rendszerezés 2
8 óra/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
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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.
2.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az
induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az
induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó
szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen
lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül
szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű
anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az
ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és
kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása
során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
lakás, ház
utazás,
étkezés
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
Munkavállalói szókincs
22 óra/22 óra
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon
bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél
megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset,
ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről
tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran
használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása
és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve
munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
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1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11996-16 azonosító számú
Információtechnológiai alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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SZAKMAI ISMERETEK
Információtechnológiai alapfogalmak
Kettes, tizenhatos számrendszer

Információtechnológi
ai gyakorlat

FELADATOK
Számítógépes konfigurációt meghatároz
Számítógépet szakszerűen szét- és összeszerel,
alkatrészt cserél
Perifériát csatlakoztat, meghajtó programot
telepít
BIOS funkcióikat beállít
UPS teljesítményszükségletet meghatározza,
aUPS-t üzembe helyez
Megelőző karbantartást végez
Merevlemezt particionál
Megfelelő operációs rendszert kiválaszt
Operációs rendszert telepít és frissít
Operációs rendszert konfigurál és menedzsel
Alkalmazói programokat telepít, frissít és
konfigurál
Postafiókot konfigurál asztali, mobil
eszközökön
Biztonsági programokat telepít és használ
Lemezklónozást végez és rendszerhelyreállítást végez
Adatokról biztonsági mentést készít, adatokat
helyreállít
Nyomtatót telepít, megoszt és karbantart
LAN/WAN hálózatokat használ
Számítógépet hálózatra csatlakoztat, hálózati
kapcsolatokat konfigurál
Internet kapcsolatot megoszt
ESD védelemi eszközöket szakszerűen használ
Számítógépes munkakörnyezetet kialakít
Kézenfekvő problémákat kiszűr
Alapszintű felhőszolgáltatásokat rendel meg és
használ
Angol nyelvű műszaki leírásokat értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat

Információtechnológi
ai alapok

A 11996-16 azonosító számú Információtechnológiai alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Számítógép főbb részei
Mobil eszközök hardverelemei
BIOS funkciók
Processzorok és típusaik
Memóriák és típusaik
Perifériák
Portok és típusaik
Adattovábbítási módszerek
Asztali, hálózati és mobil operációs rendszerek
Multi-boot környezet
Virtuális gép, hypervisor
GUI és CLI felhasználói felületek
Fájlok, mappák kezelése, megosztása
Fájlrendszerek, jogok és attribútumok
Partíciók típusai, particionálás
Folyamat- és processzorkezelés
Hálózati csatolóegység feladatai és
konfigurációja
Alkalmazások telepítése, kompatibilitási mód
Levelezési protokollok
Modern biztonsági fenyegetések
Biztonsági mentések típusai, adatbiztonság,
RAID, biztonsági hardver- és szoftvereszközök
Felhőszolgáltatások
Nyomtatók típusai, nyomtatáskezelés
Hálózati nyomtatás, nyomtató megosztás
Felügyeleti eszközök
ESD védelem szükségességének okai
Angol nyelvű szakmai kifejezések
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
előírások
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Számítógép összeszerelése
Portok, perifériák csatolása
Operációs rendszer telepítése
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Precizitás
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködés
Kezdeményezőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
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3. IT alapok tantárgy

72 óra/72 óra*

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

3.1. A tantárgy tanításának célja
Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai
tudást biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a
belépő szintű IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő
vizsga letételéhez szükséges ismereteket.
Ismerjék meg a tanulók a személyi számítógépek, hordozható IT eszközök, nyomtatók és
egyéb perifériák működését, alkatrészeit. Tudjanak egy meghatározott célú számítógéphez
(játék gép, virtualizációs- és CAD-CAM munkaállomás, HTPC, stb.) megfelelő alkatrészt
választani. Ismerjék meg a hardveres és szoftveres karbantartás fogásait. Ismerjék a
legjellemzőbb biztonsági fenyegetéseket, az ellenük való védekezés módját.
A tanulók ismerjék meg továbbá a biztonságos munkavégzés szabályait, a tűzvédelmi
irányelveket, valamint az elektronikus hulladékok kezelésének megfelelő módját.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete.
3.3. Témakörök
3.3.1.
Munka- és környezetvédelmi alapismeretek
Általános munkabiztonsági előírások, szabályok.
Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei.
Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása.
Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei.
Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök.
Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi.
Elektronikus hulladékok kezelése.
3.3.2.
Bevezetés a számítógépes architektúrákba
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.

2 óra/2 óra

34 óra/34 óra
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása.
Szkennerek típusai, működési elveik.
Multifunkciós nyomtatók.
Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok.
Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai.
Hálózati topológiák.
Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC).
Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása.
Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák.
Dokkoló állomás és portismétlő funkciója.
Hordozható eszközök hardverelemei.
Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok.
3.3.3.
Szoftverismeret
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.
Hordozható eszközök operációs rendszerei.
Levelezési protokollok.
Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások.
Hibakeresési folyamat lépései.

28 óra/28 óra

3.3.4.
Információtechnológia biztonság alapjai
8 óra/8 óra
Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware).
Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen.
Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás).
Megtévesztési technikák (socialengineering, phishing).
Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei.
Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai.
Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei.
Biztonsági szabályzat.
Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés).
Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tűzfalak feladata, típusai.
Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek.
IT eszközök fizikai védelme.
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem
3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói

A tantárgy tanítása során a frontális osztálymunkán kívül számos más módszer is
alkalmazható. Kisebb témákat ki lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet a
tanulók később kiselőadás formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban
előadhatnak. Egy-egy adott célú konfiguráció meghatározásához jó módszer az egyéni
vagy kiscsoportos internetes keresés, amelynek eredményét csoport- vagy osztály szinten
meg lehet vitatni, össze lehet hasonlítani. A hálózati beállítások oktatásához jól
alkalmazhatók az erre a célra fejlesztett szimulációs programok.
3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
vita
projekt
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Csoportos munkaformák körében
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3.1.

Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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4. IT alapok gyakorlat tantárgy

108 óra/108 óra*

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

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy célja, hogy biztosítsa a rá épülő informatikai
szakképesítések megszerzéséhez szükséges alapszintű információtechnológiai készségeket,
tegye lehetővé az adott irányú ipari minősítés megszerzését, valamint a belépő szintű IT
munkakörök betöltését.
A tanulók legyenek képesek számítógépeket alkatrészekből összeszerelni, alkatrészeket
cserélni, nyomtatókat és egyéb perifériákat csatlakoztatni, megosztani. Tudjanak fizikai és
virtuális számítógépre operációs rendszert, felhasználói alkalmazásokat telepíteni, azokat
frissíteni. Tudják a levelező programot beállítani asztali- és hordozható számítógépeken.
Legyenek képesek az alapszintű rendszerfelügyeleti- és karbantartási feladatokat ellátni.
Nem cél a hibakeresési készségek kialakítása, de jó, ha képesek a nyilvánvaló hibákat
felismerni és kijavítani. Tudjanak biztonsági programokat telepíteni, frissíteni. Tudják a
felhasználói adatokat és beállításokat felhőszolgáltatások használatával szinkronizálni,
másik gépre költöztetni.
Legyenek képesek a tanulók biztonságos labor- és eszközhasználatra, az elektrosztatikus
védelmi eszközök megfelelő használatára.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete.
4.3. Témakörök
4.3.1.
Biztonságos labor- és eszközhasználat
4 óra/4 óra
Számítógép-szerelés eszközei és használatuk.
Antisztatikus eszközök szabályszerű használata.
Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata.
Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata.
4.3.2.
Számítógép összeszerelése
48 óra/48 óra
Számítógép szakszerű 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, telepítése, beállítása..
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.
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4.3.3.
Telepítés és konfigurálás
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.
Levelező program konfigurálása.
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.

44 óra/44 óra

4.3.4.
Megelőző karbantartás
12 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.
Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása.
Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása.
Ütemezett karbantartási feladatok.
Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása.
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Számítógépes laboratórium
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói

A tantárgy a számítógépes szerelés jellegéből eredendően egyéni vagy kiscsoportos (max. 3
fő) tevékenységekre épülhet. A tantárgy tanítása során jól alkalmazható módszer a
szemléltetés és a magbeszélés. A hálózati készségek kialakításához egyéni vagy
kiscsoportos formában jól használhatók a hálózati szimulációs alkalmazások.
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x
x
x

x

x

x

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11997-16 azonosító számú
Hálózati ismeretek I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Hálózatok I.
gyakorlat

Hálózatok I.

A 11997-16 azonosító számú Hálózati ismeretek I. megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Megtervez és telepít egy otthoni, ill. kisvállalati
(SOHO) hálózatot, és csatlakoztatja az
internethez
Alapvető IP-szolgáltatásokat konfigurál
munkaállomásokon
VLAN-okkal rendelkező kapcsolót és
kapcsolók közötti kommunikációt konfigurál
VLAN-ok közötti forgalomirányítást
konfigurál
Meghatározott forgalom engedélyezésére vagy
tiltására szolgáló hozzáférési listákat készít
Forgalomirányító eszközökön irányítási
protokollokat konfigurál
LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési
sémát tervez, alhálózatokat számol
Ellenőrzi a hálózatot és az internetcsatlakoztatást, elhárítja a fellépő hibákat
Erőforrásokat (állományokat és nyomtatókat)
oszt meg több számítógép között
Felismeri és elhárítja az otthoni, ill. kisvállalati
hálózatok biztonsági veszélyeit
Ismert internetes alkalmazásokat telepít és
működésüket ellenőrzi

x

x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
IPv4 és IPv6 címek és alhálózati maszkok
IPv4-es és IPv6-os alhálózatok
Az Ethernet hálózat hozzáférési rétegének
felépítése

x
x

x
x
x
x

x
x

Internet és szerver kapcsolatra szolgáló hálózati
eszközöket installál, konfigurál és elvégzi a
fellépő hibák hibaelhárítását
A működő hálózat teljesítményét monitorozza,
a hibákat behatárolja és elhárítja
Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a távközlési
szakmára vonatkozó előírásokat

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
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internethez

x

x

Különböző kábelek és csatlakozók ismerete, a
csavart érpáras kábellel végzett szerelési
munka

x

x

A rétegelt modell és az egyes rétegek
protokolljai
Az ügyfél-kiszolgáló viszony és a jellemző
szolgáltatások
A vezetéknélküli LAN-ok és biztonsági
megfontolásai SOHO környezetben
Egy integrált vezetéknélküli hozzáférési pont és
ügyfél konfigurálása

x
x

x

x

x
x

Kis és közepes hálózatokban alkalmazott
kapcsolók és forgalomirányítók konfigurálása
parancssorból
Hálózati címfordítás működése és beállítása
(NAT, PAT)
Az irányító protokollok működése és
konfigurálása (pl. RIP, OSPF)
Távolságvektor alapú forgalomirányítás (pl.
RIP)
Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás (pl.
OSPF
Hálózati veszélyek és támadási módszerek
Hozzáférési listák (normál, kiterjesztett,
nevesített)
Helyettesítő maszk
VLAN-ok és trunkkapcsolatokVLAN-ok
közötti forgalomirányítás
Tűzfalak és egyéb biztonsági eszközök
Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és
felhasználása
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
előírások
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Bináris számrendszer használata
IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg
megértése

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködés
Kezdeményezőkészség
Prezentációs készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x

x
x

x
x
x
x
x
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Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x
x
x
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5. Hálózatok I. tantárgy

103 óra/108 óra*

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

5.1. A tantárgy tanításának célja
A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető
hálózati fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati
LAN és WAN hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges
elméleti háttérrel. Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az
internet szolgáltatásokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások
telepítésének, üzemeltetésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti
alapjait. A Hálózatok I. tantárgy támogatást nyújt a Hálózatok I. gyakorlat tantárgy
elsajátításához. A tantárgy további célja, az elméleti szakmai ismeretek elsajátítása mellett
az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a tanulókat.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11996-16 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul IT alapok tantárgy
Munka és környezetvédelmi alapismeretek
Bináris és hexadecimális számrendszer
Személyi számítógépek felépítése
Operációs rendszerek
Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai
Hálózati topológiák
Levelezési protokollok
Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások
Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme
Tűzfalak feladata, típusai
IT eszközök fizikai védelme
5.3. Témakörök
5.3.1.
Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek
A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése
A hálózat elemei
Csatlakozás az internethez
Hálózati operációs rendszerek feladata
Hálózati operációs rendszerek elérése
Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja
Eszközök IP címzése, bevezetés
Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban

11 óra/16 óra

5.3.2.
Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra
Topológiák
Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai
Kommunikációs szabályok
Kommunikációs protokollok
Szabványügyi szervezetek ismerete
OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe
Adatbeágyazás fogalma és menete
Ethernet technológia működése és jellemzői
Ethernet keret felépítése, tulajdonságai
Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek)
Vezeték nélküli átvitel típusai
MAC cím jelentősége, felépítése
ARP protokoll feladata és működése
Kapcsoló felépítése, feladatai, működése
Kapcsoló MAC-címtábla felépítése
5.3.3.
Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai
IP protokoll jellemzői
Összeköttetés mentes csomagtovábbítás
Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői
A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése
A forgalomirányító rendszerindítási folyamata
Irányító tábla felépítése
Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása
A TCP kommunikáció
Az UDP kommunikáció

13 óra/13 óra

5.3.4.
IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok
IPv4 címzési struktúra
IPv4 alhálózati maszk
IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz
IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok
IPv6 címzés
IPv6 címek típusai
Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata
IPv4 hálózat alhálózatokra bontása
Változó méretű alhálózatok
Strukturált címzési tervezés
Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban
Kapcsolatok ellenőrzése

10 óra/10 óra

5.3.5.
Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság
8 óra/8 óra
Egyenrangú hálózatok
Kliens szerver szolgáltatások
Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP,
DNS, FTP) bemutatása
Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll
Biztonsági mentés jelentősége
Tűzfalak szerepe egy hálózatban
Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése
5.3.6.

Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok

8 óra/8 óra
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata
Ütközési- és szórási tartományok
Kapcsoló rendszerindítási folyamata
Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása
Kapcsoló biztonságos távoli elérése
Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása
VLAN-ok feladata, szerepe
VLAN-ok megvalósítása
VLAN trönkök jelentősége
VLAN hibakeresés
VLAN biztonság és tervezés
5.3.7.
Forgalomirányítási ismeretek
23 óra/23 óra
A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések
Az útvonalak meghatározásának menete
IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése
Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe
VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása
VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása
3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe
Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása
Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása
Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata
Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük
Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng)
Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése
Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja
Forgalomirányítási hibaelhárítás
5.3.8.
A biztonságos hálózat, forgalomszűrés
A hozzáférési lista (ACL) célja
Az ACL működése
Normál IPv4 ACL-ek szerepe
Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe
ACL-ek tervezése, létrehozása
ACL-ek konfigurálása
IPv4 ACL-ek hibaelhárítása
IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása
IPv6 ACL-ek hibaelhárítás

10 óra/10 óra

5.3.9.
IP szolgáltatások
8 óra/8 óra
DHCP v4 működése
DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása
DHCPv4 hibaelhárítás
DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása
DHCPv6 hibaelhárítás
IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása
NAT hibaelhárítás
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel
rendelkező tanterem.
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x

Szimulációs szoftver

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
6. Hálózatok I. gyakorlat tantárgy

242 óra/252 óra*

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

6.1. A tantárgy tanításának célja
A Hálózatok I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a diákok a Hálózatok I. tantárgy
keretein belül tanult elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazzák, egy kisvállalati
LAN és WAN hálózat tervezését, megvalósítását és hálózatfelügyeletét el tudják látni.
Képesek legyenek az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokban szükséges eszközök és
alkalmazások telepítésére, üzemeltetésére, konfigurálására és hibaelhárítására, valamint a
hálózati biztonság a kialakítására. A Hálózatok I. gyakorlat tantárgy támogatást nyújt a
Hálózatok I. tantárgy megértéséhez. A tantárgy további célja, az gyakorlati szakmai
ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is
felkészítse a tanulókat.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
11996-16 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul IT alapok tantárgy
Biztonságos labor és eszközhasználat
Számítógép alkatrészek cseréje
Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása
Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai
Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta
Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai
6.3. Témakörök
6.3.1.
Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra
Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása
Topológia ábrák értelmezése
Csatlakozás az internethez
Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet,
SSH)
Terminál emulációs programok használata
Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója
Kapcsoló alapvető konfigurálása
Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása
Kapcsoló konfigurálásának mentése
Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása
A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása
Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert)
6.3.2.
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz
26 óra/26 óra
Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k)
elemzése
Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja
A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása
egy hálózathoz
Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése
Kábelek tesztelése
Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz
Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése
Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására
alkalmas szoftverrel
ARP tábla feladata és felépítése
ARP problémák elhárítása
Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése
3. rétegbeli kapcsolás
Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz
SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása
Vezeték nélküli biztonság
Vezeték nélküli kliens konfigurálása
Hálózati kártya információinak megtekintése
6.3.3.

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés

20 óra/20 óra
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas
szoftverrel
Állomás csomagtovábbítási döntései
Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése
Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései
Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése
A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése
A forgalomirányító összetevőinek azonosítása
Csatlakozás a forgalomirányítóhoz
A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése
Forgalomirányító kezdeti konfigurálása
Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása
Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása
Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése
Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas
szoftverrel
TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom
elfogására alkalmas szoftverrel
Portszámok szerepének megismerése
TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására
alkalmas szoftverrel
TCP háromfázisú kézfogás elemzése
UDP szerverfolyamatok vizsgálata
6.3.4.
IP-címzés a gyakorlatban
30 óra/30 óra
Számrendszerek közötti átváltások
IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata
IPv4 címek azonosítása és osztályozása
IPv6 címek ábrázolása, rövidítése
Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása
Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával
Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával
EUI-64 módszer használata
Dinamikus és statikus link-local címek
IP konfiguráció ellenőrzése
Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás
Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban
Alhálózatok használata, konfigurálás
Alhálózatok kialakítása
Alhálózat kalkulátor használata
Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban
6.3.5.
Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság
30 óra/30 óra
Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok
Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése
DNS kérés megfigyelése
FTP parancssori és böngészőben történő használata
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Biztonsági fenyegetések azonosítása
Támadás típusok felismerése
Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás
Naplózás
Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások
SSH engedélyezése és konfigurálása
Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása
Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése
6.3.6.
Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata
27 óra/27 óra
Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése
Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével
Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése
Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése
Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása
Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás
Kapcsolók felügyeletének megvalósítása
SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése
Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei
Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás
VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón
Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése
Trönk kapcsolatok konfigurálása
Trönk beállítások ellenőrzése
VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása
VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása
VLAN biztonság megvalósítása
6.3.7.
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
51 óra/51 óra
Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése
Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez
Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése
IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése
VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása
VLAN-ok
közötti
forgalomirányítás
megvalósítása
„router-on-a-stick”
forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése
VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és
hibaelhárítás
VLAN hibakeresés és hibajavítás
IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak
konfigurálása
Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak
konfigurálása
IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése
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VLSM címzési terv készítése
IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése
Statikus útvonalak hibaelhárítás
RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata
Passzív interfészek konfigurálása
Hálózati konvergencia vizsgálata
OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok
OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése
Passzív interfészek szerepe és konfigurálása
Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás
6.3.8.
A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés
Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata
ACL-ek elhelyezésének tervezése
Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése
Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése
IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen
ACL-ek módosítása
ACL statisztikák elemzése és jelentősége
A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése
IPv4 ACL-ek hibaelhárítása
IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése
IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen
IPv6 ACL-ek hibaelhárítás

16 óra/16 óra

6.3.9.
IP szolgáltatások a gyakorlatban
16 óra/16 óra
DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása
DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
DHCPv4 konfigurálása több LAN számára
DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás
DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása
DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
DHCPv6 hibaelhárítás
IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei
Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése
NAT hibaelhárítás
6.3.10.
Témakör 10
A témakör részletes kifejtése

… óra/… óra

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az Informatikai rendszerüzemeltető szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott
eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor.
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói
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6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x

szimulációs szoftver

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
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A
11625-16 azonosító számú
Programozás és adatbázis-kezelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Programozás
gyakorlat

Programozás

A 11625-16 azonosító számú Programozás és adatbázis-kezelés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Programot készít vezérlési szerkezetek
felhasználásával
Szoftverfejlesztő alkalmazásokat telepít,
használ
Objektum orientált programozási nyelven
alkalmazást készít
Az objektum orientált alapelveket betartva
készít alkalmazást
Beépített osztályokat használ
Saját osztályokat készít, használ
Konzol alkalmazást készít
Feladatspecifikációt értelmez
Kivételeket kezel
Hibakeresési technikákat alkalmaz
Állományokat kezel
Vékony és vastag kliensalkalmazást fejleszt
Weblapot készít a legújabb szabványok szerint
Programozási feladatot végez webes feladatok
megoldására
Adatbázis-kezelő rendszert telepít, használ
Kisebb adatbázist tervez, készít, kezel
SQL nyelvű parancsokat készít, futtat
Verziókezelő rendszert telepít, használ
Kódolási konvenciókat betart
A tiszta kód alapelveit alkalmazva fejleszt
Csoportban alkalmazást fejleszt, tesztel
Munkájában az irodai szoftvercsomagot
komplexen alkalmazza
Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat
SZAKMAI ISMERETEK
Algoritmizálási ismeretek
Programozási ismeretek
Egyszerű és összetett adatszerkezetek
Generikus adattípusok
Kifejezések, műveletek, precedenciák
Objektum orientált programozási alapismeretek

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Állománykezelési ismeretek
HTML5, CSS3, JSON, XML, XAML
alapismeretek
Adatbázis tervezési alapismeretek
Adatbázis-kezelési alapismeretek
SQL nyelvi alapismeretek
Tesztelési alapismeretek
Verziókezelő rendszerek
Kódolási konvenciók
Tiszta kód alapelvei
Irodai szoftvercsomag integrált alkalmazása
Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és
felhasználása
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
előírások
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Aritmetikai és logikai műveletek alkalmazása
Programozási tételek alkalmazása
Elemi algoritmusok és adatszerkezetek
alkalmazása
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg
megértése

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdaság
Problémamegoldás, hibaelhárítás

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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7. Programozás tantárgy

139 óra/144 óra*

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

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása,
valamint az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót
egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus
elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy
oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A
tantárgy további célja, hogy a kapcsolódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a
tanulókat.
A programozás és a programozás gyakorlat esetében a kerettanterv néhány kiválasztott
programnyelvre szűkíti az elméleti és gyakorlati órákon oktatandó programozási nyelvek
körét. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is
kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve. Természetesen nagyon sok
hasonló, a későbbi szakmai továbbfejlődést is megalapozó kiváló programozási környezet
létezik, amelyek hasonlóan jó alternatívát jelentenének. A fenti programozási nyelvek a
kerettanterv készítésekor a legszélesebb körben használtak közé tartoznak, megismerésük
után a tanulók olyan általános készségekre tesznek szert, amivel képesek lesznek a későbbi
munkakörnyezetükben más programozási környezetek gyors elsajátítására és hatékony
használatára. Természetesen a kerettanterv nem zárja ki, hogy a szaktanár az előírt
ismeretek átadásán túl, további szakmai ismereteket is átadjon, így például saját döntése
alapján betekintést adhat más korszerű programozási környezetekbe is (pl. Python, Ruby,
PHP, C++, stb.)
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés
Idegen nyelv: Angol nyelvű kommunikáció
Matematikai, fizikai összefüggések programozása
7.3. Témakörök
7.3.1.
Bevezetés a programozásba
18 óra/23 óra
A bevezetés a programozásbaés a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati
témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a
programozás tantárgy tanulására.
A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így
nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a
résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan
közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg
olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek,
változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik.
A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási
portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket
kell elvégezni:
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feladatok, problémák megoldásánakszemléltetése
- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus
közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon.
Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel):
- Scratch
- Kodu
- Minecraft
- Lego vagy más hasonló oktatórobot
- Arduino
Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal):
- Code.org
- freeCodeCamp
- Codacademy
- KhanAcademy
- Udacity
Atémakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb
probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor.
-

7.3.2.
Weboldalak kódolása
18 óra/18 óra
A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a
HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és
JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel
történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.)
A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az
elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek
lesznek
- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű
módosításokat elvégezni;
- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok
segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel
tudnak használni kész JavaScript kódot.
A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó
weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű
keretrendszerekkel.
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra:
- a HTML szabványok rövid ismertetése,
- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek),
valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE,
html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style,
br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer,
section, nav, a, img
- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa.
- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport.
- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image,
background-repeat, background-position, background-attachment, border*,
margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*,
1095

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pedagógiai Programja 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, textalign, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, fontstretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több
jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.)
- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú
beépülő eszköznek (pl. ChromeDevTools, Firebug) a bemutatása
- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap
vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása.
- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más
hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés
bemutatása.
- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert
függvény segítségével
- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz
mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például
animált megjelenítések megvalósítására).
7.3.3.
A Java vagy C# nyelv alapjai
18 óra/18 óra
A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a
kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.
A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az
elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek
lesznek:
- az integrált fejlesztői környezet használatára
- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására
egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek
alkalmazásával
- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra:
- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása
- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció,
algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.
- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.
- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása,az
azonosító megválasztásának javasolt gyakorlataa tiszta kód alapelvei szerint
- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői,
típuskonverzió.
- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák
(rekordok), lista (szótár), halmaz
- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai.
- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció)
- a hibakeresés és tesztelés alapjai.
Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az
alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként
kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál
nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra,
pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal
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kapunk.A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében
előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a
felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök
lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására.
Választható programozási nyelvek: Java vagy C#
7.3.4.
JavaScript
18 óra/18 óra
A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript
nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a
fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.
A tanulók JavaScripttémakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek
segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív
weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével.
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra:
- JavaScript kód futtatása konzolon
- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai
műveletek, kifejezések kiértékelése
- függvények
- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM
(DocumentObjectModel), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute
(tulajdonság) és text (szöveg) node-ok
- elemek elérése, módosítása és létrehozása
- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus
események)
- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldalakon,
és azok interaktív kezelése
- hibakeresésa JavaScript kódban, a kód tesztelése.
- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása
A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása
(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.)
7.3.5.
Programozási típusfeladatok
11 óra/11 óra
A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő
programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban
tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények
bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására.
A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti
ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör
során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is
tartalmazó programokat.
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra:
- függvény fogalma, hívása
- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata
- visszatérési érték meghatározása
- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával
- program fejlesztése iteratív módszerrel
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szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés
Választható programozási nyelvek: Java vagy C#
-

7.3.6.
Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven
25 óra/25 óra
A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű
technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP)
alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak,
viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és
logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit.A témakör másik célja,
hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését.
A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során
megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a
kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus
programok létrehozására.
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra:
- a programozási módszerek áttekintése
- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ”
kapcsolata
- az osztályok fogalma és szerepe
- meglévő osztályok használata
- tagtípusok:
mezők,
konstansok,
jellemzők,
metódusok,
események,
konstruktor,destruktor
- objektum létrehozása osztályok példányosításával
- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás,
öröklés, polimorfizmus, interface)
- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai
- kivételkezelés
- hibakeresés és naplózás
- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság)
- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus felületet
megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését támogató
osztályok, gyűjtemények
- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok
- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb,
kapcsolókeret
- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is
futási időben
- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképernyővel
- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk
- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények
Választható programozási nyelvek: C#, Java
7.3.7.
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
16 óra/16 óra
A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő
alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból
történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál.
Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A
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alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem
alkalmazható ismeretek mellőzésével.
A tanulók azadatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik azokat
az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati
témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű adatbáziskezelő alkalmazást készíteni.
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra:
- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok,
indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma)
- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik
- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE)
- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP)
- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények
- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban
- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven
- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása
- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver
oldali script nyelven
- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának
bemutatása Ajax segítségével
Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite
Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP
7.3.8.
Összefoglaló projektfeladat
15 óra/15 óra
A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör
anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását.
A tanulók azösszefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi
legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével
képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás
elkészítésére.
A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre:
- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése
- JavaScript ismeretek
- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java vagy
C# környezetben
- programozási típusfeladatok
- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai
- a tiszta kód készítésének alapelvei
- tesztelés és hibakeresés
- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés
- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata
- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
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rendelkező tanterem.
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
feladatmegoldás
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport

x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Válaszolás írásban mondatszintű
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
rajz készítése leírásból
rajz kiegészítés
rajz elemzés, hibakeresés
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos versenyjáték

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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278 óra/288 óra*

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

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak a gyakorlati készségeknek a fejlesztése,
amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a
megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és
adatszerkezetek kiválasztására. Az elkészített programok segítségével más műveltségi
területek problémái tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A
tantárgy további célja, az gyakorlati szakmai ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a
kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a tanulókat.
A programozás és a programozás gyakorlat esetében a kerettanterv néhány kiválasztott
programnyelvre szűkíti az elméleti és gyakorlati órákon oktatandó programozási nyelvek
körét. A szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is
kikérve a JavaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve. Természetesen nagyon sok
hasonló, a későbbi szakmai továbbfejlődést is megalapozó kiváló programozási környezet
létezik, amelyek hasonlóan jó alternatívát jelentenének. A fenti programozási nyelvek a
kerettanterv készítésekor a legszélesebb körben használtak közé tartoznak, megismerésük
után a tanulók olyan általános készségekre tesznek szert, amivel képesek lesznek a későbbi
munkakörnyezetükben más programozási környezetek gyors elsajátítására és hatékony
használatára. Természetesen a kerettanterv nem zárja ki, hogy a szaktanár az előírt
ismeretek átadásán túl, további szakmai ismereteket is átadjon, így például saját döntése
alapján betekintést adhat más korszerű programozási környezetekbe is (pl. Python, Ruby,
PHP, C++, stb.)
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés
Idegen nyelv: Angol nyelvű kommunikáció
Matematikai, fizikai összefüggések programozása
8.3. Témakörök
8.3.1.
Bevezetés a programozásba
36 óra/46 óra
A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű
elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése
a programozás tantárgy tanulására.
A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így
nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a
résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan
közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg
olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek,
változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik.
A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási
portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi tevékenységeket
kell elvégezni:
- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák
megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel
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segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon.
A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel.
Atémakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet
készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős
csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet
bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető
legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A
projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett
ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és
készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel.
Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű
projekttípusokkal):
- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben
- Játék készítése Koduval
- Minecraft projekt
- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására
-

8.3.2.
Weboldalak kódolása
36 óra/36 óra
A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a
CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére:
- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével
vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (plFirebug), tesztcélú módosítások
elvégzése a html kódban és a stílusokban.
- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű
módosítások végrehajtása;
- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a
formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők
alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése,
táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS
szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és
felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.)
- aBootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes,
reszponzív weboldal elkészítése.
A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható
WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt,
majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A
tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla,
Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására.
A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető
komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják.
Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS
jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a
kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is.
8.3.3.

A Java vagy C# nyelv alapjai

36 óra/36 óra
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nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére:
- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata
- egyszerűbb feladatok algoritmozálása
- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása
és alkalmazása(értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése,
karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése)
- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására
- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása.
A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy
feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják
meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus
környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt
ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a
feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni.
Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a
részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a
kimaradó készségek elsajátítására.
Választható programozási nyelvek: Java vagy C#
8.3.4.
JavaScript
36 óra/36 óra
A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult
JavaScript ismeretekfelhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok
elvégezésére:
- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt
weboldal készítése JavaScript kód segítségével
- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap
létrehozása
A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy
feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják
meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy
megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok
gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi
fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott.
8.3.5.
Programozási típusfeladatok
22 óra/22 óra
A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult
ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok
elvégezésére:
- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok
felismerésére és a megoldásrutinszerű megvalósítására
- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére.
Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják
meg a típusfeladatokat.
Választható programozási nyelvek: C#, Java
8.3.6.

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven

50 óra/50 óra
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ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok
elvégezésére:
- beépített osztályok használata feladatmegoldások során
- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok,
mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása)
- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése
- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb,
opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására
- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben
- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképernyővel
- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése
- API dokumentáció használata
- naplózás a nyelv beépített eszközével
Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és
készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati
alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált
programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt
grafikus alkalmazást.
Választható programozási nyelvek: C#, Java
8.3.7.
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
32 óra/32 óra
A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult
ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok
elvégezésére:
- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL
szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL
szerveren
- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása,
adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven)
- adatbázisok
webes
környezetben
történő
elérése,
lekérdezése
és
manipulálása,egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver
oldali script nyelv és Ajax segítségével
A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek
a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás
adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve
adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben.
A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő
alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes
alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb
ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver
oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt
biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver
oldali részét megvalósítani.
8.3.8.

Összefoglaló projektfeladat

30 óra/30 óra
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő
összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el.
Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek
meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak:
- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie
- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon
- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit,
valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását
- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek.
A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban
dolgozzanak a projekten.
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
feladatmegoldás
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.

Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
rajz készítése leírásból
x
rajz kiegészítés
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x

x
x

x

x

x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
11999-16 azonosító számú
Informatikai szakmai angol nyelv
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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IT szakmai angol
nyelv

A 11996-16 azonosító számú Informatikai szakmai angol nyelv megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Angol nyelvű szóbeli kommunikáció
munkatársakkal és ügyfelekkel
Angol nyelvű írásbeli kommunikáció
munkatársakkal és az ügyfelekkel
Angol nyelvű szakmai témájú e-mailek
olvasása és megválaszolása
Találkozót egyeztetése angol nyelven
Kezelési útmutató, termékdokumentáció
összeállítása angol nyelven
Angol nyelvű prezentáció készítése
informatikai szakmai témában
Internetes keresés angol nyelvű általános és
speciális informatikai kifejezéseket használva
Az elektronikus és a nyomtatott formátumú
angol nyelvű szakmai anyagokat olvasása és
értelmezése
Internetes angol nyelvű szakmai fórumok
olvasása, hozzászólásokat írása
Videó-megosztó portálokon található szakmai
témájú videók értelmezése

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Általános angol nyelvű kommunikáció, beszéd,
olvasás
Írásbeli és szóbeli kommunikációs formulák
ismerete angol nyelven
Angol nyelvű szakmai kommunikáció a
munkatársakkal és a partnerekkel
Alapvető informatikai szakmai szókincs
ismerete

x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Angol nyelvű beszédkészség

x

Angol nyelvű írásbeli kommunikációs képesség

x

Angol nyelvű hallott szakmai szöveg megértése

x

Angol nyelvű olvasott szakmai szöveg
megértése

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
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Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x
x
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144 óra/ 144 óra*

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

9.1. A tantárgy tanításának célja
A műszaki területen általában, de az informatikában különösen fontos szerepe van az angol
nyelvnek. Egy informatikus esetében sem a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés
nem lehet hatékony a megfelelő szintű angol nyelvi tudás nélkül. Az IT munkahelyeken
egyértelmű elvárás az angol nyelvtudás, ennek hiányában még erős szakmai ismeretek
birtokában is szinte lehetetlen elhelyezkedni.
A tantárgy elsődleges célja nem az, hogy speciális informatikai kifejezéseket tanuljanak
meg a diákok, hanem az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia
kialakulásához, amivel IT munkakörnyezetben képesek lesznek a tanulók szóban és
írásban is angolul magabiztosan kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és
feldolgozni az írásos, hang- vagy videó alapú szakmai anyagokat. A cél tehát az, hogy az
általános angol nyelvi kompetencia fejlesztését egy szűkebb területen történő alkalmazás
érdekében végezzük el.
A tantárgy természetesen támaszkodik a közismereti kerettantervben meghatározott idegen
nyelvi órákon megszerzett kompetenciákra. Ideális esetben a tanuló már általános
iskolában stabil alapokat szerzett angol nyelvből, és ezt a közismereti angol nyelvórákon
tovább mélyíti. Szélsőséges esetben azonban az is elképzelhető, hogy egy adott tanuló
korábban soha nem tanult tanórai keretek között angol nyelvet, és szakgimnáziumi
tanulmányai alatt is másik idegen nyelvet választott. A tantárgy oktatása során minden
esetre fel kell készülni, és vegyes összetételű csoport esetén differenciált oktatási
módszereket kell alkalmazni. A lényeg, hogy minden tanulót a lehetőségeihez és az
előzetesen megszerzett angol nyelvi kompetenciáinak figyelembe vételével, a lehető
legmagasabb angol nyelvi tudásszintre kell hozni annak érdekében, hogy a szakmai tudása
mellett az angol tudása minél kevésbé legyen akadálya a szakmai fejlődésének és a későbbi
hatékony munkavégzésének.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.
Hallás utáni szövegértés
24 óra/24 óra
A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze,
és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az
informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg
nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már
korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra
az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai
ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel.
A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű,
alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon
nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a
megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti.
A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és
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többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok
megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.
9.3.2.
Szóbeli kommunikáció
12 óra/12 óra
A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem
feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat,
hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy
más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet
folytassanak.
A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy
kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét
ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az
osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét
előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert ez
megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást.
A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a
tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket
érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a
kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor
fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól
használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek
beépítésére a dialógusokba.
A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon
választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van.
9.3.3.
Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon
36 óra/36 óra
Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli
kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését
végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban
egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a
szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces
videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben
megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és
meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató
stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet
találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy
videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős
részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a
beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás
részleteinek megbeszélése.
A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt
használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel
is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet.
Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai
kivitelezés töltse ki.
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Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása
24 óra/24 óra
Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a
hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A
megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és
megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is
szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul
elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű
portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.
A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók
tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű
segédanyagokat választani:
- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai
tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag
- Termékleírás, kézikönyv
- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál
Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható
szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti,
írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése.
Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy szó
jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne engedjük,
hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk értelmező jellegű,
rövidített magyar nyelvű összefoglalót.
9.3.5.
Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail
12 óra/12 óra
A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a
szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak
kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő
nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali
üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is.
A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni.
Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai
szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit.
Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni
késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél
több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák
majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú
levélváltásokat.
A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és
egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és
érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős
csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű
szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig
tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet.
9.3.6.
Keresés és ismeretszerzés angol nyelven
12 óra/12 óra
A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló
informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a
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előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a
választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire
célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen
gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb
elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább
olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt
kereső személy.
A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson.
A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy
akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól
használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését
helyezzük a fókuszba.
A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol
még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés
megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb
megértéséhez egy lehetséges miniprojekt:
A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi
kérdésekre fognak választ keresni:
- Mi az a HTML?
- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot?
- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget?
- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon?
- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon?
- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb.
Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen
megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez
új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg
egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a
keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik
elemében találták meg a választ.
9.3.7.

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon

24 óra/24 óra
Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel
az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli
kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt
célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a
tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.
A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra
elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek
mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött
információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk
fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő
angol nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű
formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot
angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak.
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használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy
most se a technikai megvalósítással teljen el az idő.
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos
tevékenységformák (ajánlás)

módszerek, tanulói

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

x

x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

x
x
x
x
x

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

x
x

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
12010-16 azonosító számú
Nyílt forráskódú rendszerek kezelése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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FELADATOK
Parancssori felületet (CLI) használ
Súgókat és manuálokat használ
Fájl- és könyvtárkezelési feladatokat végez
Állományokat archivál és tömörít
Utasításláncokat (pipeline) használ
Egyszerű shellszkriptet készít
Csomagokat telepít, frissít és eltávolít
Folyamatokat menedzsel
Naplófájlokat ellenőriz
Hálózati beállításokat konfigurál és ellenőriz
Csoportot létrehoz, módosít és töröl
Felhasználót létrehoz, módosít és töröl
Beállítja a felhasználói jelszavakat
Fájlok és könyvtárak csoportját, tulajdonosát
beállítja
Fájlok és könyvtárak jogosultságait beállítja
SZAKMAI ISMERETEK
Kernel és folyamat fogalma
Linux disztribúciók
Nyílt forráskód, licencelés
CLI és GUI felületek
Ablakkezelők (Window Manager) és asztali
környezetek (DesktopEnvironment)
Linux utasítások általános szintaxisa
Alias fogalma
Fájl és könyvtár keresési módszerek,
helyettesítő karakterek
Súgók és manuálok
Linux könyvtár hierarchia
Abszolút- és relatív elérési útvonalak
Fájl- és könyvtárkezelő utasítások
Archiválás és tömörítés
Utasítások láncolása (pipeline), I/O átirányítás
Shell szkriptek és elemeik (változók,
elágazások, ciklusok)
Alkalmazások telepítése, dpkg és rpm
csomagok kezelése

Linux alapok
gyakorlat

Linux alapok

A 12010-16 azonosító számú Nyílt forráskódú rendszerek kezelése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
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konfigurációja
Felhasználók és csoportok menedzselése
Szimbolikus- és hard linkek
Fájl jogosultságok, a jogosultságok
megváltoztatása
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Linux parancssor kezelése
Súgók és manuálok használata
Fájlkezelési műveletek végzése
Felhasználók és csoportok létrehozása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Precizitás
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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10. Linux alapok tantárgy

36 óra/-óra*

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

10.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának a célja, hogy bevezesse a tanulókat a nyílt forráskódú rendszerek,
ezen belül is a Linux operációs rendszer használatába, megalapozza a haladó szintű
ismeretek későbbi elsajátítását, valamint a belépő szintű LPI Linux Essentials ipari
minősítéshez illeszkedő ismereteket biztosítson.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy szervesen kapcsolódik a 11996-11 azonosító számú Információtechnológiai
alapok modul IT alapok tantárgyának tartalmaihoz. A tantárgy elsajátítását nagymértékben
segíti a szakmai angol nyelv legalább alapszintű ismerete.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
Bevezetés a Linuxba
4 óra/-óra
A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása,
valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza
a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek.
– Nyílt forráskódú üzleti modell.
– Linux története.
– Linux hardverek sokszínűségének.
– Kernel fogalma és a verziók számozása.
– Linux disztribúciók.
– Grafikus és parancssori felület.
– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek.
– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek.
10.3.2.
Linux parancssor használata
4 óra/-óra
A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor
használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás
tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– GUI és CLI összehasonlítása.
– Virtuális terminálok és használatuk.
– Linux utasítások általános szintaxisa.
– Parancselőzmények használata.
– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.).
– Alias nevek.
– Környezeti változók fogalma, a PATH változó.
– Helyettesítő karakterek és használatuk.
10.3.3.
Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés
4 óra/-óra
A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák
tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza a
témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
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Linux könyvtárszerkezete.
Abszolút és relatív útvonal hivatkozások.
Fájl- és könyvtárkezelési utasítások.
Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása.
Fájlrendszerek csatolása.
Archiválás és tömörítés.

10.3.4.
Bevezetés a héjprogramozásba
8 óra/-óra
A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell
programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az
alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– STDIN, STDOUT és STDERR.
– I/O átirányítás.
– Utasítások láncolása (pipeline).
– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése.
– Shell szkriptek.
– Szkriptek paraméterezése.
– Változók, vezérlőszerkezetek használata.
10.3.5.
Felhasználói fiókok kezelése
8 óra/-óra
A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe.
Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– Felhasználói fiókok típusai.
– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások.
– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok.
– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl.
– Felhasználói jelszó beállítása.
– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl.
– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása.
– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás.
– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása.
– Felhasználók csoporthoz rendelése.
10.3.6.
Jogosultságok beállítása
8 óra/-óra
A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak
Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– Fájlok tulajdonosa és csoportja.
– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás.
– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek.
– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja.
– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás.
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem (külön partícióra vagy virtuális gépre előre telepített Linux operációs
rendszerrel).
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A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tantárgy tanítása során a frontális osztálymunka mellett számos módszer is
alkalmazható.Kisebb témákat ki lehet adni egyéni- vagy csoportos felkészülésre, amelyet a
tanulók később kiselőadás formájában akár egyénileg, akár kisebb csoportban
előadhatnak. Egy-egy adott témakör feldolgozása során szemléltetésként, valamint a
tanulók számára kipróbálásra jól használható egy előre telepített virtuális gép.
10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

10.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

A tantárgy értékelésének módja
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értékeléssel.
11. Linux alapok gyakorlat tantárgy

72 óra/-óra*

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

11.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy célja, hogy a tanulók alapszinten képesek legyenek a Linux operációs rendszer
parancssori használatára, valamint hogy belépő szintű, az LPI Linux Essentials ipari
minősítéshez illeszkedő készségeket adjon át.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy szervesen kapcsolódik a 11996-11 azonosító számú Információtechnológiai
alapok modul IT alapok tantárgyának tartalmaihoz. A tantárgy elsajátítását nagymértékben
segíti a szakmai angol nyelv legalább alapszintű ismerete.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Linux parancssor használata
6 óra/-óra
A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A
tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások
szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás
tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– Virtuális terminálok használata.
– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami,
uname, pwd).
– Parancselőzmények használata.
– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. Aecho és which utasítások.
– Helyettesítő karakterek használata.
– Alias nevek megadása.
– Manuálok használata. A whatis utasítás.
– Az info oldalak használata.
– Utasítások --help opciója.
– Fájlok keresése, a locate utasítás.
11.3.2.
Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés
12 óra/-óra
A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és
könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és
tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó
tartalmakat:
– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok.
– Könyvtártartalom kilistázása.
– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata.
– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése.
– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése.
– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása.
– Szimbolikus és hard linkek létrehozása.
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Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás.
Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és
zip/unzip utasítások használata.

11.3.3.
Bevezetés a héjprogramozásba
14 óra/-óra
A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók
képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és
a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása
során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori
szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során
feldolgozandó tartalmakat:
– I/O átirányítás.
– Fájlok és fájltartalmak keresése.
– Utasítások láncolása (pipeline).
– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése.
– Egyszerű shellszkriptek létrehozása, paraméter átadás.
– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben.
11.3.4.
Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja
6 óra/-óra
A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére,
azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során
feldolgozandó tartalmakat:
– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás.
– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás.
– Az /etc/hosts fájl vizsgálata.
– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással..
– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata.
– A netstat program használata.
– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása.
– Az ssh utasítás.
11.3.5.
Csomag- és processzkezelés
8 óra/-óra
A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben
csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját
megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség
esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során
feldolgozandó tartalmakat:
– Csomagkezelés, csomagtípusok.
– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása.
– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása.
– Processz hierarchia, a pstree utasítás.
– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata.
– Futó processz megszakítása.
– Napló fájlok vizsgálata.
11.3.6.

Felhasználói fiókok kezelése

12 óra/-óra
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csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat
csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során
feldolgozandó tartalmakat:
– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata.
– A who és w utasítások.
– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod
utasítások.
– Az /etc/group fájl vizsgálata.
– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és
usermod utasítások.
– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése.
11.3.7.
Jogosultságok beállítása
14 óra/-óra
A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a
tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az
olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás
tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat:
– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása.
– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás.
– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás.
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógép terem (külön partícióra vagy virtuális gépre előre telepített Linux operációs
rendszerrel).
11.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tevékenység jellegéből fakadóan a tantárgy oktatásakor jó módszer az egyéni gyakorlat,
de e mellet számos módszer is alkalmazható. Gyakorlati feladatok kiadhatók csoportos
feldolgozásra is, majd egyéni- vagy csoport szinten megbeszélhetők annak tapasztalatai.
11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

szervezési kerete
(differenciálási módok)
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján

felszerelések

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
12008-16 azonosító számú
Irodai szoftverek haladó szintű használata
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Irodai szoftverek
gyakorlat

Irodai szoftverek

A 12008-16 azonosító számú Irodai szoftverek haladó szintű használatamegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Szöveges dokumentumot készít, alternatív
fájlformátumokat használ megnyitáshoz,
mentéshez, a szöveges dokumentumhoz
jelszavas védelmet állít be

x

Szöveges dokumentumban navigál,
hyperlinket, könyvjelzőt helyez el

x

Bekezdés- és karakterstílusokat használ,
szerkeszt, speciális karaktereket használ,
irányított beillesztést végez; felsorolásokat,
többszintű felsorolásokat hoz létre, szerkeszt,
alapbeállításait módosítja

x

x

Élőfejet, élőlábat formáz, vízjelet használ,
lábjegyzetet, végjegyzetet, bibliográfiát készít,
szerkeszt

x

x

A szövegszerkesztő eszközkészletének
megjelenését, elrendezését testre szabja

x

A dokumentum tulajdonságait szerkeszti,
egyedi mezőket vesz fel, értékeit módosítja,
azokat a szövegben felhasználja

x

Makrókat rögzít, használ, gyorsbillentyűket hoz
létre

x

x

Dokumentumot, dokumentum részletet
nyomtat, használja a nyomtatáshoz kapcsolódó
haladó beállításokat

x

Képet beilleszt, annak tulajdonságait szerkeszti,
a szöveg és kép igazítását elvégzi

x

Szakasztöréseket alkalmaz, elkülönített
szakaszokra haladó beállításokat alkalmaz,
többhasábos szöveget létrehoz, kezel

x

Szöveges dokumentumban táblázatokat hoz
létre, formáz, szerkeszt

x

x

Táblázatkezelő programban dokumentumot
készít, alternatív fájlformátumokat használ
megnyitáshoz, mentéshez

x

Táblázatkezelőben munkalapokat kezel,
létrehoz, másol, beilleszt, töröl, sorrendet
módosít, jelszavas védelmet állít be

x
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élőfejet, élőlábat formáz, oldalankénti
ismétlődést állít be, vízjelet használ

x

A táblázatkezelő eszközkészletének
megjelenését, elrendezését testre szabja
A dokumentum tulajdonságait szerkeszti,
egyedi mezőket vesz fel, értékeit módosítja

x
x

Képleteket, függvényeket használ,
függvényeket célszerűen egymásba ágyaz,
adatérvényesség-vizsgálatot állít be; összegző,
feltételes, szövegkezelő függvényeket használ

x

x

Makrókat rögzít, használ, gyorsbillentyűket hoz
létre

x

x

Táblázatot, táblázat részletét, diagramot
nyomtat, használja a nyomtatáshoz kapcsolódó
haladó beállításokat

x

x

Cellák tartalmát formázza, egyedi
számformátumokat és feltételes formázást hoz
létre, módosít, alkalmaz, cellákat egyesít,
egyesített cellákat feloszt, cellák igazítását,
behúzását módosítja, irányított beillesztést
végez

x

x

x

x

x

x

x

x

Diagramot, grafikont készít, tulajdonságait
haladó módon beállítja, objektumokat elhelyez,
azok tulajdonságait beállítja, módosítja

x

x

Szöveges dokumentumba táblázatkezelőben
létrehozott táblázatokat, diagramokat illeszt

x

x

Nevesített tartományokat hoz létre, azokat
képletekben felhasználja
Táblázatban adatokat keres, rekordok között
szűr, adatokat rendez több szempont szerint
Abszolút-, relatív- és vegyes hivatkozásokat
alkalmaz

SZAKMAI ISMERETEK
A szövegszerkesztő program működésének
testre szabása
Szöveges dokumentum szerkezeti szintjei
Karakter, bekezdés, hasáb, szakasz formázási
lehetőségei
Élőfej, élőláb, lábjegyzet, végjegyzet
tulajdonságai
Stílusok
Makrók rögzítése, felhasználása
Dokumentum nyomtatási lehetőségei
Különféle objektumok használata szöveges
dokumentumban
Táblázatok
Többszintű felsorolás
A táblázatkezelő program működésének testre
szabása

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
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Hivatkozás típusai
Képlet, függvény létrehozása, módosítása
Diagram, grafikon létrehozása, módosítása
A szövegszerkesztő és táblázatkezelő program
integrált használata
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
előírások

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Esztétikus szöveges dokumentum készítése,
formázása
Táblázatkezelő program célszerű használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Precizitás
Megbízhatóság
Önállóság
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Együttműködés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
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12. Irodai szoftverek tantárgy

31 óra/-óra*

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

12.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanulásának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek alapszintű irodai
feladatokon túlmutató problémákat irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) szoftverek
segítségével megoldani, valamint informatikai támogató munkatársként képesek legyenek
az informatikai eszközöket felhasználó munkatársaikat támogatni leendő munkahelyükön.
A tantárgy célja az Irodai szoftverek gyakorlat tantárgyhoz kapcsolódó elméleti
megalapozás. Ezzel elérhető, hogy egy másik irodai szoftvercsomagra való áttérés
akadálymentesebb legyen a diák számára a későbbiekben azáltal, hogy a lehetőségeket
fogalmi szinten is ismeri. Az átadandó ismereteknek az életen át tartó tanulás
megalapozását is segítenie kell.
12.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Irodai szoftverek alapszintű kezelése
12.3.
Témakörök
12.3.1.
Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek
13 óra/-óra
A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált
haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő
tartalommal.
Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- szöveges dokumentum formátumok;
Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül:
- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum
megadásával;
- dokumentumok különböző nézetei;
- hivatkozások, könyvjelzők.
Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések;
- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások;
- sablonok, stílusok, stíluskészletek;
- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei;
- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei;
- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás;
- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei.
Nagyméretű dokumentumok kezelése:
- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek;
- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;
- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások.
Objektumok a szöveges dokumentumban:
- képek, ábrák, alakzatok;
- diagramok, szervezeti diagramok;
- képletszerkesztő;
- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek.
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- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása;
- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek;
- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.
12.3.2.
Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek
15 óra/-óra
A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó
szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő
tartalommal.
Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- munkafüzet natív formátumai;
- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;
Navigációs lehetőségek a táblázaton belül:
- keresés munkafüzetekben;
- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők.
Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások;
- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése;
- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése;
- feltételes formázások lehetőségei;
- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei;
- sablonok, stíluskészletek;
- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai;
- élőfej, élőláb, vízjel;
- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata;
- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei.
Képletek, függvények:
- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása;
- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre;
- név mező használata hivatkozásként képletekben;
- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei;
- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai.
Szűrés, rendezés:
- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai;
- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint;
- duplikátumok eltávolítási lehetőségei.
Objektumok beillesztése:
- képek, ábrák, alakzatok;
Diagramok létrehozása, formázása
- grafikonok és diagramok;
- diagramstílusok;
- diagramok tulajdonságai;
- sor- és oszlopadatok alkalmazása.
Makrók használata:
- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása;
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makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.

-

12.3.3.
Irodai szoftverek integrált használata
3 óra/-óra
A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására
szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és
diagramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint
hátrányait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást
tudják választani.
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Osztályterem, tanári bemutatásra alkalmas
megjelenítővel (pl. projektor, nagyméretű TV)

számítógéppel,

kivetítésre

alkalmas

12.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

kiselőadás

x

szemléltetés

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
tanári számítógép internet
kapcsolattal, projektor
tanári számítógép internet
kapcsolattal, projektor

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
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1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
13. Irodai szoftverek gyakorlat tantárgy

93 óra/-óra*

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

13.1.
A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanulásának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek alapszintű irodai
feladatokon túlmutató problémákat irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) szoftverek
segítségével megoldani, valamint informatikai támogató munkatársként képesek legyenek
az informatikai eszközöket felhasználó munkatársaikat támogatni leendő munkahelyükön.
A tantárgy célja továbbá, hogy az Irodai szoftverek tantárgy keretében megtanult
elmélethez készségszintű gyakorlati tudás kapcsolódjon. Az egyes témakörök tanításánál
elsődleges a munkahelyi feladatokhoz kapcsolódó, hétköznapi példákon keresztüli
gyakorlás.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Irodai szoftverek alapszintű kezelése
13.3.
Témakörök
13.3.1.
Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek
31 óra/-óra
A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok
által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az
alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal.
Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének
lehetőségei;
- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó
eszközkészletek testreszabása.
Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül:
- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy
formátumbeállítása segítségével;
- dokumentum nézetek célszerű használata;
- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása.
Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések;
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formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása;
többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei;
stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása;
élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása;
speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás
alkalmazása, beállításainak módosítása;
- jelszóvédelem alkalmazása.
Nagyméretű dokumentumok kezelése:
- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése;
- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;
- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése.
Objektumok beillesztése:
- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása;
- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása;
- képletszerkesztő használata;
- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek
alkalmazása.
Nyomtatási lehetőségek:
- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása;
- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás).
Makrók használata:
- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása
- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.
-

13.3.2.
Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek
38 óra/-óra
A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó
szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak
megfelelő tartalommal.
Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok:
- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének
lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;
- atáblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek
testreszabása.
Navigációs lehetőségek a táblázaton belül:
- keresés munkafüzetekben;
- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása.
Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:
- oldalbeállítások módosítása;
- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése;
- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése;
- feltételes formázások létrehozása;
- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése;
- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása;
- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása;
- élőfej, élőláb, vízjel;
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- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása.
Képletek, függvények:
- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása;
- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre;
- név mező használata hivatkozásként képletekben;
- összesítések, részösszegek használata;
- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása.
Szűrés, rendezés:
- autoszűrők alkalmazása;
- irányított szűrések;
- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint;
- duplikátumok eltávolítása.
Objektumok beillesztése:
- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása;
Diagramok létrehozása, formázása
- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása;
- váltás diagramstílusok között;
- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése;
- váltás sor- és oszlopadatok között.
Nyomtatási lehetőségek:
- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása;
- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő
sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók).
Makrók használata:
- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése;
- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása;
- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása.
13.3.3.
Irodai szoftverek integrált használata
24 óra/-óra
A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A
rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges
dokumentumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok
használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy méretű, fejezetekre
bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol
a szövegszerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a
lehető legtöbb elemet használni kell.
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Számítógépes szaktanterem, ahol minden diák önálló számítógéppel dolgozhat.
13.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az egyes feladatokat önállóan vagy kiscsoportos munkában készítsék el a diákok. A
projektfeladat minden diák számára legyen egyedi.
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13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
—
13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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A
12009-16 azonosító számú
Informatikai szakmai orientáció
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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IT szakorientáció
gyakorlat

IT szakorientáció

A 12009-16 azonosító számú Informatikai szakmai orientációmegnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Ismeretek szerzése az informatikai
munkaerőpiac jellemező munkaterületeiről és
munkaköreiről

x

A továbbhaladási lehetőségek felmérése,
megalapozott döntés kialakítása a további
tanulmányokkal kapcsolatban

x

Saját képességek, erősségek és gyengeségek
felmérése, erre alapozott karrier terv készítése

x

Kiválasztott szakmai területen előzetes
ismeretszerzés folytatása önállóan, illetve
mentori segítséggel

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az informatikai munkaerőpiac átfogó ismerete
A továbbtanulási lehetőségek átfogó ismerete
Önismerettel, egyéni képességfelméréssel
kapcsolatos fogalmak, tudnivalók
Az informatikai kiválasztott speciális
területének szakmai alapismeretei

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Önismeret
Az informatikai kiválasztott speciális
területének szakmai alapkészségei
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
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14. IT szakorientáció tantárgy

72 óra/–óra*

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

14.1.
A tantárgy tanításának célja
Az IT szakorientáció tantárgy az IT szakorientáció gyakorlat tantárggyal együtt azt a célt
szolgálja, hogy a tanulók kellően megalapozottan, képességük és érdeklődési körüknek
legmegfelelőbb módon válasszák ki az informatikai azon területét, ahol tanulmányaikat a
szakképzési évfolyamon vagy a felsőoktatásban később folytatni fogják.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

14.3.
Témakörök
14.3.1. Informatikai munkakörök
36 óra/–óra
A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a
legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges
szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben
megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a
lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási
lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges
módjait.
A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi
kérdésekre ad választ:
 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata?
 Milyen ismeretekre van hozzá szükség?
 Ki lehet jó az adott szakmában?
 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában?
14.3.2.
Szakmai alapozás
36 óra/–óra
A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott
informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti
ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT
szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló
ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget.
A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat
szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját
érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt
területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a
tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat
nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A
témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az
eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a
terület. Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló
ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami
megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek az
összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. A
tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden
egyes tanuló munkáját.
14.4.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
15. IT szakorientációgyakorlat tantárgy

108 óra/–óra*

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

15.1.
A tantárgy tanításának célja
Az IT szakorientáció gyakorlat tantárgy az IT szakorientáció tantárggyal együtt azt a célt
szolgálja, hogy a tanulók kellően megalapozottan, képességük és érdeklődési körüknek
legmegfelelőbb módon válasszák ki az informatikai azon területét, ahol tanulmányaikat a
szakképzési évfolyamon vagy a felsőoktatásban később folytatni fogják.
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

15.3.
Témakörök
15.3.1.
Informatikai munkakörök
72 óra/–óra
Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges
informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy
számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki
ezeket az ismereteket.
A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell azt
mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a
legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt
munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és
készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges
előtanulmányokra és végzettségekre.
15.3.2.
Szakmai alapozás
36 óra/–óra
A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen
mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai
kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT
szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez.
15.4.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

1142

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pedagógiai Programja 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1143

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pedagógiai Programja 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A
10832-16 azonosító számú
Műszaki informatika
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei
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Adatátviteli
hálózatok gyakorlat
Műszaki
programozás
gyakorlat

Adatátviteli
hálózatok

Irányítástechnika
gyakorlat

Irányítástechnika
alapjai

Méréstechnika
gyakorlat

Digitális technika
Műszaki
dokumentációs
gyakorlat

Elektronika

Elektronika gyakorlat

A
10832-16
azonosító
számú
Műszaki
informatikamegnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Felméri az adatátviteli hálózattal
szemben támasztott követelményeket
Részt vesz a létesítendő adatátviteli
rendszer technológiájának
kiválasztásában, tervezésében,
kivitelezésében
Az adatátviteli rendszer
dokumentációjában hálózati
jelképeket értelmez, hálózati rajzot
olvas
Adatátviteli rendszert épít, kialakít,
berendezéseket illeszt a meglévő
rendszerhez
Elvégzi az adatátviteli rendszer
protokoll, interfész konfigurációját
Ellenőrzi az adatátviteli rendszer
helyes működését
Üzemelteti a számítógépes
jelfeldolgozás szoftver és hardver
eszközeit
Részt vesz a számítógépes
mérőrendszerek kialakításában,
mérésadatgyűjtő berendezések
telepítésében, üzemeltetésében
Programozható mérőegységeket kezel
Számítógépes hálózatok
felhasználásával intelligens
mérőrendszereket, ipari mérésadatgyűjtő eszközöket telepít,
üzemeltet
Technikai támogatást nyújt a
számítógépes adatgyűjtő rendszer
mérési adatainak feldolgozásához,
kiértékeléséhez
A számítógép vezérelt automatikus
rendszerekben megvalósuló folyamat
felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és
szabályozásához alkalmazza a
megfelelő elveket, módszereket és
eszközöket

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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számítógépes vezérlési, szabályozási
rendszerelemeinek telepítésében,
üzemeltetésében, karbantartásában
A rendszerelemek hardver-,
szoftvertelepítési, karbantartási
feladatai kapcsán elvégzi a
konfiguráció feladatait
Számítógépes vezérlési és
szabályozási rendszerek
kialakításában telepítési feladatokat lát
el
Számítógépes vezérlési és
szabályozási rendszerekben
rendszertechnikai vizsgálatokat,
üzemzavar elhárítást végez
Számítógépes vezérlési és
szabályozási rendszerekhez
programozási feladatokat old meg
Mikrokontrollerek felhasználásával
önálló feladatokat old meg.
Műszaki informatikai rendszerek
dokumentációját, rendszertervét,
hálózati és elektronikai kapcsolási
rajzát olvassa és készíti
Angol nyelvű szakmai szöveget
értelmez és felhasznál
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a
távközlési szakmára vonatkozó
előírásokat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A hálózatok kiépítése során
felhasznált aktív eszközök
technológiai és használati jellemzői,
műszaki paraméterei
Rétegfunkciók, rétegszolgáltatások,
interfészek, fizikai és logikai
protokollok
Fizikai és logikai szintű interfészspecifikációk
Protokoll alapfogalmak,
protokolljellemzők, széles körben
alkalmazott protokollcsalád
tulajdonságai (TCP/IP)
Virtuális műszerek használata
Számítógépes mérőrendszerek
felépítése, intelligens érzékelők és
beavatkozók felhasználása
A számítógépes jelfeldolgozás során
felhasznált számítógépportok
adatátviteli jellemzői, valamint
technológiai és használati jellemzői

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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kommunikáció protokollok
Méréstechnika, a mérőműszerek
használatának szempontjai,
mérőműszerek technikai jellemzői
PLC-k kommunikációs
buszrendszerei, a PLC-s vezérlés
során felhasznált érzékelők és
beavatkozók technológiai és használati
jellemzői
Mikrokontrollerek
alkalmazástechnikája, felhasználási
területei, programozási módszerei.
Munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi előírások

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Rendszertervezési technikák
alkalmazása
Adatátviteli rendszerek telepítése
Számítógépes szabályozási rendszerek
üzemeltetése és hibaelhárítása
Műszaki dokumentáció értelmezése
Angol nyelvű, olvasott szakmai
szöveg megértése
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Hatékony kérdezés készsége
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség

x

x
x

x

x

x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
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16. Elektronika tantárgy

93 óra/93 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 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.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika – Az elektromos áram
Informatika - Az informatikai eszközök használata
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Villamos alapfogalmak
4 óra/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
16.3.2.
Egyenáramú hálózatok alaptörvényei
9 óra/9 óra
Egyszerű áramkör felépítése
Ohm törvény
Passzív villamos hálózatok
Aktív villamos hálózatok
Összetett hálózatok számítási módszerei
Mérések az áramkörben
Mérőműszerek méréshatárának kibővítése
16.3.3.
A villamos és a mágneses tér alapfogalmai
Nyugvó villamos tér tulajdonságai
Villamos tér jelenségei
Kapacitás
Kondenzátor
Mágneses tér létrehozása
Mágneses teret jellemző mennyiségek
Anyagok viselkedése mágneses térben

8 óra/8 óra
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Elektromágneses indukció
16.3.4.
Szinuszos mennyiségek, váltakozó áramú áramkörök
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

12 óra/12 óra

16.3.5.
Kétpólusok - négypólusok
9 óra/9 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
16.3.6.
Félvezető áramköri elemek
9 óra/9 óra
A félvezetők fizika alapjai
A félvezető dióda felépítése és működését.
A félvezető dióda jellemzői
A félvezető dióda karakterisztikája és jelképe
A félvezetők hőfokfüggése
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
16.3.7.
Alapáramkörök
Erősítők alapfogalmai, erősítőjellemzők.
Többfokozatú (csatolt) erősítők jellemzői
Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők

9 óra/9 óra

16.3.8.
Műveleti erősítők
Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások.

9 óra/9 óra
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16.3.9.
Impulzustechnika
Az impulzusok jellemzői
Impulzusformáló áramkörök
Differenciáló - Integráló négypólus
Diódás vágóáramkörök
Impulzuselőállító áramkörök (billenőkapcsolások)
Bistabilbillenőkapcsolás
Monostabilbillenőfokozat (monostabil multivibrátor)
Astabilbillenőfokozat (astabil multivibrátor)
Schmitt-trigger
Billenőkörök integrált áramkörökkel
Speciális integrált áramkörös billenőkörök

12 óra/12 óra

16.3.10. Logikai áramkörcsaládok
12 óra/12 óra
A bipoláris tranzisztor kapcsolóüzeme.
A MOS tranzisztor kapcsolóüzeme.
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
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elméleti szaktanterem
16.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az elektronika tantárgy egy olyan szakmai alapozó tantárgynak tekinthető, amely
módszertani szempontból szerencsés, ha megelőzi a speciális szakmai tárgyak tanítását.
Ezért javasoljuk (ajánljuk), hogy az Elektronika tantárgy tanítása a helyi lehetőségek
függvényében, a szabadsáv órakeretét felhasználva kezdődjön már meg a 9-12.
évfolyamon.
16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X

csoport

osztály
X
X
X
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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7.
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9.
10.

szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

X

X
X
X
X
X

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
1151

Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Pedagógiai Programja 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Elektronika gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

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

17.1.
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.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika tantárgy elektromosság témaköre
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
Elektronika elméleti tantárgy elektrotechnika–elektronika alapismeretei
Informatika - Az informatikai eszközök használata
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Áramkörök szerelési technológiái
Az elektromos berendezésekben alkalmazott kötések
Forrasztás: anyagai, eszközei, módszerei
Nyomtatott áramköri lemezek fajtái, anyagai.
NYÁK tervezési követelmények.
Számítógépes NYÁK tervezés alapjai.
Gyártási eljárások megismerése. (hagyományos, felületszerelt)
Szereletlen NYÁK ellenőrzése, szerelt NYÁK.

12 óra/12 óra

17.3.2.
Elektronikai áramkörök építése
Egyszer váltakozóáramú 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

16 óra/16 óra

17.3.3.
Digitális elektronikai áramkörök építése
Digitális áramkörök szereléstechnológiájának megismerése
– Összetett digitális áramkörök építése
– Hibakeresés és javítás digitális áramkörökben

16 óra/16 óra
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17.3.4.
Elektronikus berendezés mechanikai kialakítása
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

16 óra/16 óra

17.3.5.
Részegységek villamos élesztése
21 óra/21 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
17.3.6.
Elektronikus készülék készre szerelése, végbemérése
12 óra/12 óra
Egy projektfeladat üzembe helyezése
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
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Elektronikai áramkör szerelő tanműhely
17.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
Az elektronika gyakorlat tantárgy egy olyan szakmai alapozó tantárgynak tekinthető,
amely módszertani szempontból szerencsés, ha az elektronika elméleti tárggyal együtt
megelőzi a speciális szakmai tárgyak tanítását.
Ezért javasoljuk (ajánljuk), hogy az Elektronika gyakorlat tantárgy tanítása a helyi
lehetőségek függvényében, a szabadsáv órakeretét felhasználva kezdődjön már meg a 9-12.
évfolyamokon.
17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

magyarázat
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
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4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.

Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
18. Digitális technika tantárgy

93 óra/93 óra*

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

18.1.
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.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika – Az elektromos áram, Az elektromos energia előállítása
Elektronika-elektronika áramkörök működési alapelvei
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Matematika - Gondolkodási és megismerési módszerek
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
18.3.
Témakörök
18.3.1.
A digitális technika alapjai
Analóg és digitális mennyiségek tulajdonságai
Az információ kódolása
A digitális adatok ellenőrzése és javítása
Hibaellenőrző és hibajavító kódok

12 óra/12 óra

18.3.2.
Logikai algebra
Logikai algebra alapfogalmai
Logikai függvények
A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk
A logikai függvények szabályos alakjai
Logikai függvények egyszerűsítése

12 óra/12 óra

18.3.3.
Logikai hálózatok alapelemei
Alapvető logikai kapuk tulajdonságai

12 óra/12 óra

18.3.4.
Kombinációs hálózatok
Kombinációs logikai hálózatok
Funkcionálisan teljes rendszerek
Két- és többszintű hálózatok
Kombinációs hálózatok megvalósítására

12 óra/12 óra

18.3.5.
Sorrendi hálózatok
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

12 óra/12 óra

18.3.6.
Funkcionális áramkörök
12 óra/12 óra
Digitális jelek szétválasztása és egyesítése (multiplexer, demultiplexer)
Regiszterek
Számláló áramkörök
Aritmetikai áramkörök
Integrált áramkörös megvalósítások
18.3.7.

A mikroprocesszor és rendszere

12 óra/12 óra
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– 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
o Mikroprogramozott vezérlő
o 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
18.3.8.
Megszakítási rendszer és perifériakezelés
A megszakítás jelzése, fogadása
Az IT elfogadás folyamata
A perifériakezelés elvei

9 óra/9 óra

18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel
rendelkező szaktanterem.
18.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X

csoport

osztály
X
X
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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6.
7.
8.
9.
10.

vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

X
X

X

X
X
X
X
X
X

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
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Utólagos szóbeli beszámoló

x

x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
19. Műszaki dokumentációs gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

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

19.1.
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.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Elektronika-elektronikai alkatrészek szabványos rajzjelei
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
IT szakmai angolnyelv tantárgy ismeretei
19.3.
Témakörök
19.3.1.
Műszaki rajz alapfogalmai
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.
19.3.2.
Elektronikai rajzjelek és dokumentumok
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

9 óra/9 óra

9 óra/9 óra
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Kapcsolási rajz
Huzalozási kapcsolási rajz
Nyomtatott áramköri (NYÁK, fólia) rajz
Szerelési rajz
19.3.3.
CAD program használata a műszaki dokumentáció készítéséhez34
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

óra/34

19.3.4.
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
– Kimeneti fájlok generálása
A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása
19.3.5.

Az elektronikai berendezések, készülékek dokumentációi

6 óra/6 óra
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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

értelmezése,

projekt

feladat

19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel
rendelkező szaktanterem.
19.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

csoport
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x
rendszerrajz kiegészítés
x
x
rajz elemzés, hibakeresés
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Vizsgálati tevékenységek körében
Technológiai próbák végzése
Technológiai minták elemzése

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
20. Méréstechnika gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

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

20.1.
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 szélesebb körben
kihasználására. Ismerje a digitális alapáramkörök vizsgálatának szempontjait és eszközeit.
A tanuló ismerkedjen meg az alapvető nem-villamos mennyiség mérési
módszeralkalmazási 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.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika – Az elektromos áram,
Elektronika-elektronikai áramkörök működési alapjai
Digitális technika- digitális áramkörök
Informatika - Egyszerűbb folyamatok modellezése
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
IT szakmai angolnyelv tantárgy ismeretei
20.3.
Témakörök
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Méréstechnikai alapok
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

4 óra/4 óra

20.3.2.
Egyenáramú műszerek és mérések
Kéziműszerek használata
Alapvető mérési módszerek
Áram, feszültség és teljesítmény mérése egyszerű áramkörökön

4 óra/4 óra

20.3.3.
Váltakozó áramú műszerek és mérések
Szinuszos generátorok és kéziműszerek használata
Analóg oszcilloszkóp kezelése
– Frekvenciafüggő alapáramkörök vizsgálata méréssel
– A számított és mért értékek összehasonlító elemzése
– Mérési jegyzőkönyv készítése

6 óra/6 óra

20.3.4.
Analóg áramkörök mérései
11 óra/11 óra
Fontosabb analóg áramkörök
Egyenirányító áramkörök
Szűrő áramkörök
Félvezetők fizikai jellemzői, Félvezető dióda
Tranzisztoros alapkapcsolások
Tranzisztoros alapáramkörök munkapont beállítása
Műveleti erősítők
Analóg áramköri méréseknél használt műszerek (elektromechanikus műszerek,
elektronikus műszerek
20.3.5.
Összetett analóg elektronikai áramkörök mérése
Összetett analóg elektronikai áramkörök mérése:
– Többfokozatú erősítők, csatolások
– Visszacsatolások
– Oszcillátorok
– Műveleti erősítős alapkapcsolások

16 óra/16 óra

20.3.6.
Impulzustechnikai mérések
Impulzus fajtái, jellemzői
Impulzusformáló áramkörök
Impulzuskeltő áramkörök

12 óra/12 óra

20.3.7.
Digitális alapáramkörök mérései
Logikai szintvizsgálók használata

16 óra/16 óra
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– Flip-flopok vezérlési táblázatának felvétele
Logikai hálózatok analízise méréssel
– Függvényrealizálási feladatok
– Függvényrealizálás funkcionálisan teljes rendszerekkel
20.3.8.
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
20.3.9.
Nem villamos mennyiségek mérései
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

12 óra/12 óra

20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Villamosműszerekméréslabor
20.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X

csoport
X
X
X
X
X

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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7.
8.
9.

projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

X

X
X
X
X

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
21. Irányítástechnika alapjai tantárgy

62 óra/62 óra*

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

21.1.
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.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Fizika – Az elektromos áram,
Elektronika-elektronikai alapáramkörök
Digitálistechnika-digitális technika alapjai
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IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
21.3.
Témakörök
21.3.1.
Az irányítás műveletei, alapfogalmai
Irányítás fogalma
Irányítási rendszer felépítése
Irányítás felosztása: vezérlés és szabályozás fogalma
21.3.2.
A vezérléstechnika alapfogalmai
A vezérlési vonal fogalma és fő egységei
– A vezérlések fajtái
– A vezérlések szerkezeti elemei
A vezérlő berendezések építőelemei, készülékei
– Példák vezérlésekre

7 óra/7 óra

7 óra/7 óra

21.3.3.
Számítógépes irányítástechnika
Számítógépes irányítási rendszer
– A számítógépes irányítási rendszer fő egységei
– Példák számítógépes irányítási rendszerre

12 óra/12 óra

21.3.4.
A szabályozástechnika alapfogalmai
A szabályozási kör fogalma és fő egységei
– A szabályozási kör általános felépítése
– A szabályozások csoportosítása
A szabályozási kör szervei
– Lineáris szabályozások
– Példák szabályozásokra

12 óra/12 óra

21.3.5.
Számítógépes jelfeldolgozás alapjai
12 óra/12 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
Párhuzamos jelátvitel szabványos protokolljai (IEEE488)
VXI ,PXI, MXI busz,busz-rendszerek
USB, FireWire, Ethernet
21.3.6.
Számítógépes mérőrendszerek felépítése
12 óra/12 óra
Számítógéppel vezérelt mérőrendszer általános felépítése
Többfunkciós mérésadatgyűjtő kártyák
Többfunkciós mérésadatgyűjtők analóg bementi egységének alkalmazása
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Ethernet hálózaton keresztül vezérelhető mérőrendszerek
Számítógépes mérések vezérlőszoftveri
21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
IKT eszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel
rendelkező szaktanterem.
21.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X

X

csoport

osztály
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
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1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban

x
x
x
x
x
x
x
x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
22. Irányítástechnika gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

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

22.1.
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.
22.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
IT szakmai angolnyelv tantárgy ismeretei
22.3.
Témakörök
22.3.1.
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
22.3.2.
Számítógépes jelfeldolgozás gyakorlata
AD-DA átalakítók, minőségi jellemzők vizsgálata
Kép, hang, digitalizálási eljárások gyakorlata

24 óra/24 óra
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Mérésadatgyűjtő rendszerek, vizsgálata
Számítógépes adatgyűjtő kártya programozásának megismerése
Adatgyűjtő kártya analóg kimeneteinek és bemeneteinek vizsgálata
Mérőkártya programozása
Mérőkártya működésének tesztelése

27 óra/27 óra

22.3.4.
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
22.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás méréslabor
22.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X
X

X

csoport
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Csoportos versenyjáték
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
x
x
szempontok alapján
Feladattal vezetett
x
x
szerkezetelemzés
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6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.

Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x

x

x

x

x

x

x

22.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
23. Adatátviteli hálózatok tantárgy

62 óra/62 óra*

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

23.1.
A tantárgy tanításának célja
A műszaki informatikus szakma gyakorlása során a vállalati környezetben működő helyi
hálózat, adatátviteli rendszer felügyeletének elvégzéséhez szükséges elméleti ismeretek
megalapozása.
Az adatátviteli hálózatok kiépítése során felhasznált aktív eszközök, technológiák és
használati jellemzők ismeretének szintetizálása.
23.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Hálózatok I. szakmai alapozó tárgy témakörei
Hálózatok I. gyakorlat szakmai alapozó tárgy témakörei
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
IT szakmai angolnyelv tantárgy ismeretei
23.3.
Témakörök
23.3.1.
Az adatátviteli hálózat minőségi jellemzői
14 óra/14 óra
A hálózati rendelkezésre állást befolyásoló tényezők (fizikai szintű, adatkapcsolati
szintű, stb).
Szolgáltatási minőség mérőszáma (QoE)
23.3.2.
Hálózat biztonsági megoldáso
Hálózat biztonsági megoldások alkalmazási lehetőségei:
(pl. VLAN, ACL ,DNS zóna)

16 óra/16 óra

23.3.3.
A hálózatok figyelési szempontjai
A hálózatfigyelési szempontok áttekintése:
– Összeköttetés figyelés módszerei
– Forgalomfigyelés alapjai
– Rendszermonitorozás alapjai

16 óra/16 óra
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Hálózatfelügyeleti módszerek
Az összeköttetések figyelésének módszerei
Forgalom-figyelési eljárások
A hálózati csomagforgalom vizsgálata
Hálózatfelügyelő, Network Analyzer program használata
Távoli felügyelet lehetőségei

16 óra/16 óra

23.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
IKTeszközökkel (aktív tábla, számítógép, projektor) felszerelt és internet hozzáféréssel
rendelkező szaktanterem.
23.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X
X

X

csoport

osztály
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

23.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
24. Adatátviteli hálózatok gyakorlat tantárgy

93 óra/93 óra*

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

24.1.
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 alkalmazott
hálózat felügyeleti szoftver funkcióinak, szolgáltatásainak, használati jellemzőinek
gyakorlatban történő alkalmazása.
24.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Hálózatok I. szakmai alapozó tárgy
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IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
IT szakmai angolnyelv tantárgy ismeretei
24.3.
Témakörök
24.3.1.
Hálózatépítési gyakorlat
19 óra/19 óra
Munkahelyi környezetnek megfelelő, helyi(lokális) hálózatépítési gyakorlat, hálózati
eszközök konfigurálása, tesztelése.
24.3.2.
Hálózatbiztonsági megoldások gyakorlati megvalósítása
24 óra/24 óra
Hálózat biztonsági megoldások alkalmazási lehetőségei:
– Munkaállomások helyi védelme
– VLAN
– ACL
DNS zóna
24.3.3.
Hálózati munkaállomások távoli elérése
24 óra/24 óra
Távoli asztal szolgáltatás gyakorlati alkalmazása
VPN szolgáltatás gyakorlati alkalmazása
24.3.4.
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
24.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított hálózati labor.
24.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X
X

csoport
X
X
X
X
X
X
X

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések
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9.
10.

kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

X

X
X
X

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2

Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Csoportos versenyjáték
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése adott
szempontok alapján
Feladattal vezetett
szerkezetelemzés
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

24.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
25. Műszaki programozás (gyakorlat) tantárgy

109 óra/109 óra*

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

25.1.
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.
Mikrovezérlő áramkörök programozási feladatainak megoldása.
25.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Programozás
Programozás gyakorlat
Informatika - Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
IT szakorientáció szakmai alapozó tárgy témakörei
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25.3.
Témakörök
25.3.1.
Programozható logikai vezérlők
22 óra/22 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.
25.3.2.
Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése,
dokumentálása
22 óra/22 óra
Programozási szabályok
Utasításlista
Létradiagram
Programozó készülékek, programozás számítógépes felületen, programozó szoftver
PLC programok dokumentációja
25.3.3.
Gyakorlati feladatok PLC -s megoldásai
Komplex vezérlési feladat megoldása PLC-vel
PLC kiválasztása adott technológiai folyamathoz

20 óra/20 óra

25.3.4.
Mikrovezérlők típusai, felépítése
22 óra/22 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
25.3.5.
Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése
óra/23 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

23
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órajel kiválasztása, ciklusidő számítása
Megszakítások: kiváltó okok, alacsony és magas szintű megszakítások
Tábla kezelés, jelentősége
25.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Eszköz- és felszerelésjegyzék szerint kialakított számítógéplabor.
25.5.
A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szimuláció
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
X
X
X
X
X

X

csoport
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett
x
x
feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
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1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
x
x
közvetlen irányítással

25.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
10. évfolyamot követően 140 óra
11. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.
A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Alkatrészekről géprajz készítése mérések és mérési jegyzőkönyv alapján. Alkatrészrajzok,
összeállítási rajzok és darabjegyzékek elemzése. Kézi alakító műveletek végzése. Alkatrészek,
szerelési egységek készítése géprajz alapján.
Gépelemek szerelése, oldható és nem oldható kötések készítése. Szerelési egységek szerelése
és beállítása. Meghibásodott alkatrészek javítása és újragyártása
A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Hajtástechnikai elemek, szíjhajtások, lánchajtások, fogaskerekes hajtóművek és csigahajtások
szerelése és beállítása. Lineáris technikai elemek, lineáris vezetékek és golyósorsós hajtások
szerelése és beállítása. Pneumatikus, hidraulikus alapelemek és szerelési egységek szerelése és
beállítása. Geometriai mérések végzése beállításkor.
II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
Alkatrészekről géprajz készítése mérések és mérési jegyzőkönyv alapján.
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok és darabjegyzékek elemzése. Kézi alakító
műveletek végzése. Alkatrészek, szerelési egységek készítése géprajz alapján.
Gépelemek szerelése, oldható és nem oldható kötések készítése. Szerelési egységek
szerelése és beállítása. Meghibásodott alkatrészek javítása és újragyártása.
Hajtástechnikai elemek, szíjhajtások, lánchajtások, fogaskerekes hajtóművek és
csigahajtások szerelése és beállítása. Lineáris technikai elemek, lineáris vezetékek és
golyósorsós hajtások szerelése és beállítása. Pneumatikus, hidraulikus alapelemek és
szerelési egységek szerelése és beállítása. Geometriai mérések végzése beállításkor.
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