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1. Villamosipar és elektronika ágazat

1.1. 10.A, 10.B, 11.A, 11.B osztályok

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.

1.1.1. A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

1.1.1.1. Mechanikai műveletek

• Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből.
• Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.
• Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.
• Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel.
• Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.
• Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel.
• Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.
• Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.
• Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület kialakításához.
• Illesztési  felületek  kialakítása  kézi  és  kisgépes  megmunkálással,  méretpontosan,  előírt

felületminőséggel.
• Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.
• Forgácsolási sebesség helyes megválasztása.
• Műanyag  lemezek  és  profilok  (vezetékcsatorna,  műanyag  védőcső)  megmunkálása,  levágása

megfelelő szögben, sorjázása.
• Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve.
• Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása.
• Érvéghüvelyezés.

1.1.1.2. Mérési műveletek

• Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben.
• Mérőszalag,  lézeres  távolságmérő,  mérővonalzó,  tolómérő,  mikrométer  használata,  pontos

leolvasása.
• Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.
• Vízszintes  és  függőleges  irányok  ellenőrzése,  kijelölése  függő,  vízszintező,  lézeres  kitűző

használatával.
• Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel.
• Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.
• Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval.
• Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére.
• Áram- és feszültségmérés multiméterrel.
• Árammérés lakatfogóval.
• Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata.



• Vezeték, kötések ellenállásának mérése.

1.1.1.3. Villamos és mechanikai kötések létesítése

• Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között.
• Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).
• Menetes alkatrészek ábrázolása.
• Csavarok fajtái, adatai. Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok.
• Menetkészítés eszközei és szerszámai. A menetfúrás és a menetmetszés.
• Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal.
• Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal.
• Csavarkötés létesítése csavaranyával.
• Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).
• Ragasztási eljárások.
• A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.
• A forrasztás művelete.
• Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.
• Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.
• A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.
• Huzalozási gyakorlatok.
• Csatlakozók kialakítása.
• Forrasztott kötés típusai.
• Keményforrasztás.
• Lágyforrasztás.
• Forrasztási gyakorlat.

1.1.1.4. Egyenáramú mérések

• Deprez-műszerek alkalmazása.
• Elektrodinamikus műszerek alkalmazása.
• Lágyvasas műszerek alkalmazása.
• A kereszttekercses műszer alkalmazása.
• Indukciós műszerek alkalmazása.
• Digitális műszerek.
• Digitális multiméterek.
• Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.
• Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.
• Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.
• Ellenállásmérés.
• Ellenállások soros, párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.
• Feszültségosztók vizsgálata.



1.1.2. A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

1.1.2.1. Váltakozóáramú mérések

• Induktivitás mérése.
• Kondenzátor kapacitásának mérése.
• Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.
• Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.
• Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata.
• Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata.
• Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.
• Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata.
• Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) vizsgálata.
• Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos rezgőkör) vizsgálata.
• Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.
• Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.
• Félvezető diódák vizsgálata.

➢ Speciális félvezetők és alkalmazásaik.
➢ Zener-diódás elemi stabilizátor.
➢ Alagútdióda vizsgálata, optoelektronikai alkatrészek vizsgálata.

• Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.
➢ Egyutas egyenirányító vizsgálata.
➢ Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.

• Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.
➢ Tirisztor jellemzőinek mérése. 
➢ Triak jellemzőinek mérése. 

• Teljesítményszabályozó áramkörök mérése. 
➢ Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata. 
➢ Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata. 

• Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése. 
➢ Eszközök, segédanyagok.

• Nyomtatott áramkörök készítése és beültetése
➢ Forrasztandó felületek előkészítése. 
➢ Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. 
➢ Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. 
➢ Kivezetések  előkészítése,  szerelési  magasság,  olvashatóság,  szerelési  sorrend,  polaritás,

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. 
➢ Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. 
➢ Alkatrészválasztás szempontjai. 

• Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan). 
• Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel mérése). 
• Az áramkör funkcionális vizsgálata. 
• Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása. 
• Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.  
• A mérési eredmények kiértékelése.
• Hibakeresés. 
• A javítási művelet dokumentálása. 



1.2. 2/10.H EM

Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra

2/10. évfolyamot követően 140 óra

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az
összes  felsorolt  elemet  kötelezően  oktatni  kell  az  óraszámok  részletezése  nélkül,  a  tanulók  egyéni
kompetenciafejlesztése érdekében.

1.2.1. A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

1.2.1.1.  Váltakozó áramú mérések

• Induktivitás mérése. 
• Kondenzátor kapacitásának mérése. 
• Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) vizsgálata. 
• Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos rezgőkör) 

vizsgálata. 
• Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése.
• Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.
• Félvezető diódák vizsgálata.
• Speciális félvezetők és alkalmazásaik.
• Zener-diódás elemi stabilizátor.
• Alagútdióda vizsgálata.
• Optoelektronikai alkatrészek vizsgálata.
• Egyszerű egyenirányítók vizsgálata.

➢ Egyutas egyenirányító vizsgálata.
➢ Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata.

• Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása.
➢ Tirisztor jellemzőinek mérése.
➢ Triak jellemzőinek mérése.

• Teljesítményszabályozó áramkörök mérése.
➢ Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata.
➢ Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata.

• Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.
➢ Eszközök, segédanyagok.

• Nyomtatott áramkörök készítése és beültetése.
➢ Forrasztandó felületek előkészítése.
➢ Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.
➢ Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.



➢ Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 
alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.

➢ Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.
➢ Alkatrészválasztás szempontjai.

• Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan).
• Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel mérése).
• Az áramkör funkcionális vizsgálata.
• Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása.
• Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.
• A mérési eredmények kiértékelése.
• Hibakeresés.
• A javítási művelet dokumentálása.

1.3. KSZ/11. GE osztály

Kétévfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra

Az összefüggő  nyári  gyakorlat  egészére  vonatkozik  a  meghatározott  óraszám,  amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell  az óraszámok részletezése nélkül,  a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök

10007-12
Informatikai és műszaki alapok

Műszaki gyakorlatok
Szerszámok

Mérések
Mechanikai és villamos kötések

10023-12
Épületvillamossági szerelés

Épületvillamossági szerelés gyakorlata
Csatlakozó vezetékek

Épületvillamossági hálózatok, berendezések
Érintésvédelem - (Hibavédelem)

Villámvédelem
Épületvillamossági mérések gyakorlat
A munka megkezdése előtt, a munka-folyamatban és a munka

átadásakor szükség szerint mérések és vizsgálatok végzése

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése

Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése

Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása



1.3.1. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok modul

1.3.1.1. Műszaki gyakorlatok tantárgy

Szerszámok
• Kézi szerszámok.

➢ Mérőeszközök.
➢ Rajzeszközök.
➢ Jelölő eszközök.
➢ Fűrészelés.
➢ Reszelés.
➢ Menetkészítés.
➢ Nyírás.
➢ Forrasztás.

• Gépi szerszámok.
➢ Fúrógép.
➢ Köszörűgép.
➢ Sarokcsiszoló.
➢ Megmunkáló gépek.

Mérések
• Mechanikai alapműveletekhez szükséges mérések.

➢ Hosszúság.
➢ Szög.
➢ Fordulatszám.

• Villamos alapműveletekhez szükséges mérések.
➢ Villamos mennyiségek.
➢ Egyen- és váltakozó feszültség.
➢ Egyen- és váltakozó áramerősség.
➢ Villamos teljesítmény.
➢ Vezetékek folytonosság vizsgálata.

Mechanikai és villamos kötések
• Mechanikai kötések.

➢ Csavarkötések.
➢ Szegecskötések.
➢ Ragasztott kötések.
➢ Forrasztott kötések.

• Villamos kötések.
➢ Csavaros kötések.
➢ Egyéb kötőelemekkel végrehajtott kötések. (WAGO, stb.).
➢ Forrasztott kötések.



1.3.2. 10023-12 Épületvillamossági szerelés modul

1.3.2.1. Épületvillamossági szerelés gyakorlata tantárgy

Csatlakozó vezetékek
• Nullázás, EPH kialakítása.
• Szigetelési ellenállás mérése.
• A szerszámok és az egyéni védőeszközök használata.
• Kötések, csatlakoztatások szakszerű kialakítása.
• Szigetelt és szigeteletlen légvezeték szerelése.
• Felszálló-, elosztó fővezeték szerelése.
• Földelés készítése.

Épületvillamossági hálózatok, berendezések
• Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése készítése.
• Helyszíni felmérés végzése.
• Az eszköz- és anyagszükséglet felmérése és meghatározása.
• A szerelési munkák munkafázisokra bontása, a műveleti sorrend meghatározása.
• Erőátviteli  és  informatikai  hálózat  kialakítására  vonatkozó  előírások  alkalmazása  a

szerelésnél.
• Falon kívüli szerelési módok alkalmazása.
• Falba süllyesztett szerelési módok alkalmazása.
• Háztartási fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
• Ipari fogyasztók részére csatlakozási hely kialakítása.
• A világítási alapkapcsolások, ill. azok kibővített formáinak, valamint világítási vezérlések

szerelése.
• Az izzólámpás, fénycsöves, nagynyomású kisülő és LED fényforrású áramkörök szerelése,

javítása.
• A beltéri és kültéri világítási berendezések ismerete, azok különbözőségei.
• Az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságának

ellenőrzése, azok szakszerű tárolása.
• Előírások alkalmazása a munka során.
• A munkafolyamathoz szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása.
• A villamos mérés biztonságtechnikai előírásai.

Érintésvédelem – (Hibavédelem)
• EPH fogalma, kialakítása.
• Földelő-, védő- és EPH vezetők.
• Áram-védőkapcsoló szerepe, működési elve, bekötése.
• Védővezető nélküli érintésvédelmi (hibavédelmi) módok, azok jellemzői.
• Gyártmányok érintésvédelmi (hibavédelmi) kialakítása.
• Érintésvédelmi osztályok.
• Védővezető állapotának ellenőrzése.
• Üzembe helyezés és ellenőrzés érintésvédelmi (hibavédelmi) szempontból.
• Szigetelési ellenállás mérése.
• Érintésvédelem (hibavédelem) szerelői ellenőrzése.



Villámvédelem
• Külső villámvédelmi berendezés szerelése.
• Belső villámvédelem kialakítása.
• D típusú túlfeszültség levezető önálló szerelése, ellenőrzése, karbantartása.
• A  magasban  végzett  munkákra  vonatkozó  munkavédelmi  szabályok  és  a  szerszámok

használatára vonatkozó előírások betartása.

1.3.2.2. Épületvillamossági mérések gyakorlat tantárgy

A munka megkezdése  előtt,  a  munkafolyamatban és  a  munka átadásakor szükség szerint
mérések és vizsgálatok végzése

• Mérési biztonságtechnika biztosítása.
• Mérési feladathoz mérőeszközök biztosítása.
• Munkafolyamatban műszaki feltételek ismerete.
• Műszaki folyamathoz kapcsolódó biztonságtechnikai feltételek biztosítása, betartása.
• Vezetőfolytonosság ellenőrzése.
• A munkaterületen a feszültségmentesítés elvégzése.
• Folytonossági méréssel a villamos kötések helyességének ellenőrzése.
• Háromfázisú áramkörben fázissorrend meghatározása.
• Szigetelési ellenállás mérése.
• Feszültség alatti hálózaton mérési eljárással a fázisvezető, fázispont megkeresése.

Üzemi ellenőrző mérések és vizsgálatok végzése
• A méréshez szükséges megfelelő mérőműszerek kiválasztása.
• Szigetelési ellenállás mérése, a mérés eredményének minősítése.
• Földelési ellenállás mérése.
• Megvilágítás mérése.
• Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása.

Hiba meghatározáshoz mérések, vizsgálatok elvégzése
• Hibás készülék, berendezés, eszköz átvétele.
• Hibajelenségre vonatkozó információk.
• Műszaki leírás, készülék dokumentáció, hálózati jellemzők.
• Hiba jellegéhez kapcsolódó mérések, vizsgálatok elvégzése.
• Mechanika mérések.
• Villamos mérések.
• Feszültség alatti, feszültségmentes mérések.
• Feszültségmérés, áramfelvétel mérése, ellenállásmérés.
• Szigetelési ellenállás mérése.
• Folytonossági vizsgálat.
• Feszültség alatti tevékenység biztonságtechnikai előírásainak betartása, betartatása.
• Hiba helyének meghatározása.
• Hiba meghatározása.



Szerelői ellenőrzés végzése, dokumentálása
• A berendezés ellenőrzése megtekintéssel (általában kikapcsolt állapotban).
• A berendezés ellenőrzése dokumentáció alapján.
• A berendezés épségének ellenőrzése.
• Az áramütés elleni védelmi mód ellenőrzése.
• A tűzgátló szerkezet és a hőhatás elleni védelem ellenőrzése.
• A vezető keresztmetszetének ellenőrzése.
• A védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása.
• A leválasztó és kapcsoló eszközök kiválasztása és beállítása.
• A külső hatásokat figyelembe véve a védelmi módok ellenőrzése.
• A dokumentáció, feliratok, jelölések és információs anyagok meglétének ellenőrzése.
• A vezeték csatlakozások ellenőrzése.
• A hozzáférhetőség, kezelhetőség ellenőrzése.
• A védővezetők, a fő és helyi EPH összeköttetés folytonosságának vizsgálata.
• A villamos berendezés szigetelési ellátásának vizsgálata.
• Az  áramkörök  elválasztásával  megvalósított  védelmének  vizsgálata  a  SELV  és  PELV

esetében.
• A védőelválasztás vizsgálata.
• A padlóhálózat és a fal ellenállásának vizsgálata.
• A tápforrás önműködő lekapcsolásának vizsgálata.
• A villamosszilárdság vizsgálata.
• A polaritás vizsgálata.
• A hőhatások vizsgálata.
• A feszültségesés vizsgálata.
• A működés vizsgálata.
• A szakmai előírásoknak megfelelően a szerelői ellenőrzés elvégzése, dokumentálása.



1.4. 1/13.A osztály

Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra

1.4.1. Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

1.4.1.1. Mechanikai műveletek

• Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. 
• Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás. 
• Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.)
• Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 
• Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel. 
• Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel. 
• Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal. 
• Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.
• Sarokcsiszoló  használata  daraboláshoz,  sorjázáshoz,  pontos  méret,  előírt  felület

kialakításához. 
• Illesztési  felületek  kialakítása  kézi  és  kisgépes  megmunkálással,  méretpontosan,  előírt

felületminőséggel. 
• Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése. 
• Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. 
• Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, levágása

megfelelő szögben, sorjázása. 
• Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása.
• Érvéghüvelyezés.

1.4.1.2. Mérési műveletek

• Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben. 
• Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. 
• Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres kitűző

használatával. 
• Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. 
• Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. 
• Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére.
• Áram- és feszültségmérés multiméterrel.
• Árammérés lakatfogóval.
• Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata.
• Vezeték, kötések ellenállásának mérése.



1.4.1.3. Villamos és mechanikai kötések létesítése

• Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között.
• Csavarok  fajtái,  adatai.  Csavarkötések  fajtái,  a  csavarkötés  létesítéséhez  szükséges

szerszámok.
• Menetkészítés eszközei és szerszámai. A menetfúrás és a menetmetszés.
• Csavarkötés létesítése csavaranyával.
• Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya).
• Ragasztási eljárások.
• A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.
• A forrasztás művelete.
• Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.
• Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.
• Huzalozási gyakorlatok
• Csatlakozók kialakítása.
• Forrasztott  kötés típusai.

➢ Keményforrasztás.
➢ Lágyforrasztás.

• Forrasztási gyakorlat.

1.4.1.4. Egyenáramú mérések

• Deprez-műszerek alkalmazása.
• Elektrodinamikus műszerek alkalmazása. 
• Lágyvasas műszerek alkalmazása. 
• Digitális multiméterek. 
• Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel. 
• Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel. 
• Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel. 
• Ellenállásmérés

1.4.1.5. Váltakozóáramú mérések

• Induktivitás mérése. 
• Kondenzátor kapacitásának mérése. 
• Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata. 
• Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése. 
• Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.



• Félvezető diódák vizsgálata. 
➢ Speciális félvezetők és alkalmazásaik. 
➢ Zener-diódás elemi stabilizátor. 

• Egyszerű egyenirányítók vizsgálata. 
➢ Egyutas egyenirányító vizsgálata. 
➢ Graetz-hidas egyenirányító vizsgálata. 

• Tirisztor és triak jellemzőinek meghatározása. 
➢ Tirisztor jellemzőinek mérése. 
➢ Triak jellemzőinek mérése. 

• Teljesítményszabályozó áramkörök mérése. 
➢ Tirisztoros teljesítményszabályozó vizsgálata. 
➢ Triakos teljesítményszabályozó vizsgálata. 

• Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése. 
➢ Eszközök, segédanyagok. 

• Nyomtatott áramkörök készítése és beültetése.
➢ Alkatrészválasztás szempontjai. 
➢ Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan). 
➢ Készre  szerelt  nyomtatott  áramkör  feszültség  alá  helyezése  (nyugalmi  áramfelvétel

mérése).
• Az áramkör funkcionális vizsgálata. 
• Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása és beállítása. 
• Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése.  
• A mérési eredmények kiértékelése.
• Hibakeresés. 



2. Gépészeti ágazat

2.1. 10.F, 10.G, 11.F, 11.G osztályok

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.

2.1.1. A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

• Kézi forgácsolási gyakorlat
• Az előrajzolással szembeni követelmények.
• Az előrajzolás lépései.
• Az előrajzolás szerszámai, eszközei.
• Mérő és ellenőrző eszközök.
• Egyszerűbb  mérő  és  ellenőrző  eszközök  (mérőléc,  tolómérő,  szögmérő,  derékszög,

élvonalzó, szögidomszerek) bemutatása.
• A felületszínezés lehetőségei.
• A térbeli előrajzolás eszközei.
• Az előrajzolás folyamata.
• Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.
• Síkbeli és térbeli előrajzolás.
• Síkbeli  és  térbeli  előrajzolás  eszközei,  segédeszközei  és  mérőeszközeinek megválasztása

adott feladat elvégzéséhez.
• Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,

süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás.
• Kézi megmunkáló szerszámok élkiképzése.
• Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
• Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel.
• Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
• Szögmérés mechanikai szögmérővel.
• Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
• Belső kúpok mérése, ellenőrzése
• Komplex feladatok elkészítése.
• Hajtástechnikai elemek szerelése
• Tengelyek fajtái, legfontosabb részei
• Reteszek, vállak, beszúrások szerepe
• Reteszkötések szerelése
• Seeger gyűrű szerelés és szerszámai
• Tengelybeállítás menete
• Egytengelyűségi hiba mérése 
• A tengelybeállítás kézi eszközei
• A tengelybeállítás módszerei



• Élvonalzók, hézagmérők, mérőórák alkalmazása tengelybeállításkor
• Puha láb megállapítása és kiküszöbölése
• A tengelybeállítás korszerű eszközei, lézeres tengelybeállító műszerek
• Csapágyak rendszerezése
• Gördülőcsapágyak jelölési rendszere
• Csapágybeépítések fajtái
• Csapágyhézag beállítása különböző típusú csapágyaknál
• Csapágyak kenése
• Gördülőcsapágyak tömítései és szerelésük
• Csapágy hibajelenségek és jellemző okaik
• Csapágyak kiszerelésének módszerei és eszközei
• Csapágyak beszerelésének módszerei és eszközei
• Tömítések alapvető fajtáinak jellemzői és szerelésük
• Rugós tömítőgyűrű, O gyűrűk, V tömítés, tömbszelencék, ajakos tömítések szerelése
• Tengelykapcsolók alapvető fajtái és szerelésük
• Merev és rugalmas tengelykapcsolók szerelése és beállítása
• Fékek alapvető fajtái és szerelésük, beállításuk
• Szíjhajtások alapvető fajtáinak szerelése
• Szíjak fajtái és jelölésrendszere
• Szíjtárcsa beállítás
• Szíjfeszesség beállítás, mechanikus és elektronikus eszközei, szíjfrekvencia beállítása
• Lánchajtás szerelése és beállítása
• Fogaskerekes hajtóművek szerelése
• Csigakerekes hajtóművek szerelése

2.1.2. A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma

• Gépi forgácsolási gyakorlat
• A gépi forgácsoló műhely szerszámgépeinek, berendezéseinek bemutatása.
• Esztergálási gyakorlatok (esztergagép felépítése, kezelőelemek bemutatása).
• Palástfelület, homlokfelület esztergálás.
• Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás).
• Dörzsárazás.
• Felületek különleges kidolgozása esztergagépeken.
• Kúp- és alakfelületek esztergálása, revolvereszterga, automata esztergák.
• Esztergálás különféle esztergákon.
• Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás).
• Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés
• Pneumatikus kapcsolások
• Levegő előkészítők elemei, beállításuk és karbantartásuk
• Légsűrítő berendezések, kompresszorok
• Pneumatikus végrehajtók felépítése és karbantartása
• Egyszeres és kettős működésű munkahengerek
• Különleges pneumatikus munkahengerek
• Löketvégi csillapítás beállítása
• Henger felerősítések



• Útszelepek fajtái, felépítése, működtetése
• Zárószelepek fajtái és működése
• Sebességszabályozás fojtószelepekkel, primer és szekunder sebességszabályozás
• Nyomásirányítók működése
• Pneumatikus időszelepek
• Pneumatikus alapkapcsolások 
• Direkt és indirekt henger működtetés
• Útfüggő, időfüggő és logikai vezérlésekkel működtetett kapcsolások
• Memóriaszelepek alkalmazása
• Módszeres hibakeresés
• Funkciódiagramok felhasználása hibakereséshez



2.2. 2/10.H GF

Háromévfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra

Az összefüggő  nyári  gyakorlat  egészére  vonatkozik  a  meghatározott  óraszám,  amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell  az óraszámok részletezése nélkül,  a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök

10174-12 Esztergályos feladatok

Esztergálás gyakorlata
Az esztergálás gyakorlata

CNC esztergálás

10175-12 Köszörűs feladatok
Köszörülés gyakorlata

Köszörülési technológiák alkalmazása
CNC köszörülés

10176-12 Marós feladatok

Marás gyakorlata

A marás gyakorlata

CNC marás technológiája

2.2.1. 10174-12 Esztergályos feladatok*

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően

2.2.1.1. Esztergálás gyakorlata tantárgy

Az esztergálás gyakorlata
• Két csúcs közötti megmunkálást végez, esztergál álló és mozgó báb alkalmazásával.
• Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz.
• Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz.
• Egy bekezdésű menetek technológiáinak (nagyolás, simítás) végzése.
• Különféle  külső  és  belső,  jobb-  és  balmenet  forgácsolása  (nagyolása,  simítása),  hűtés  és  kenés

alkalmazása, visszaállás a menetárokba.
• Munkadarab  előkészítés,  gépbeállítás,  cserekerék  szerelés  menetesztergáláshoz,  a  késkifutás

szükséges mértéke.
• Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal.
• Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással.
• Külső, belső hengeres felületet esztergál.
• Síktárcsán történő megmunkálásokat végez. 
• Körhagyó esztergálásokat végez.
• Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt.
• Alakos felületet esztergál.
• Másoló esztergálást végez.



CNC esztergálás
• Előkészíti  a  munkafeladat  végrehajtását,  az  ahhoz  szükséges  anyagokat,  segédanyagokat,

előregyártott  elemeket,  gépeket,  szerszámokat,  mérőeszközöket,  befogó  és  felfogó  eszközöket,
szállító és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

• Ellenőrzi az esztergagép kenési-, mérő- és védőrendszerét, munkavédelmi berendezéseit, elvégzi a
karbantartási feladatokat.

• Egyszerű megmunkáló programot készít CNC esztergára.
• Előkészíti a CNC esztergát (nullpont felvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, programbevitel,

programbelövés).
• Termelékenységet  fokozó  eszközöket,  speciális  munkadarab-befogó  eszközöket,  készülékeket

használ.
• Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat.
• Elhelyezi,  beállítja  és  rögzíti  a  munkadarab  befogó készüléket  az  esztergagépen,  mint  tokmány,

síktárcsa, különféle menesztők.
• Ellenőrzi  az alapanyag,  félgyártmány vagy előgyártmány méreteit,  befogja a nyers,  vagy félkész

munkadarabot.
• CNC esztergagépen esztergál.
• Alkalmazza a korszerű, nagysebességű technológiákat.
• Elvégzi az esztergálást előírt pontossággal.
• Síkfelületet esztergál oldalazó eljárással.
• Külső, belső hengeres felületet esztergál.
• Külső, belső kúpos felületet esztergál, illeszt.
• Alakos felületet esztergál.
• Recéz, rovátkol, fúr, dörzsáraz.
• Külső, belső kötő és mozgató menetet vág, menetet fúr, menetet metsz.
• Síktárcsán történő megmunkálásokat végez.
• Körhagyó esztergálásokat végez.
• Szerszámélezést, lapkacserét végez.

2.2.2. 10175-12 Köszörűs feladatok*

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően

2.2.2.1. Köszörülés gyakorlata tantárgy

• Köszörülési technológiák alkalmazása
• Alakos darab köszörülése palást köszörűn.
• Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
• Lépcsős munkadarab köszörülése síkköszörűn.
• Menetköszörülés külső- belső.
• Fogaskerék köszörülése fogköszörűn.
• Csúcsnélküli köszörülés alkalmazásának bemutatása.
• Szerszámélezés.

CNC köszörülés
• A megmunkáláshoz szükséges anyagok, segédanyagok kiválasztása.
• Gépbeállítás, napi karbantartás.
• A műszaki rajz értelmezése, a program betöltése, ellenőrzése.
• A köszörűkorong kiválasztásának, befogásának, kiegyensúlyozása, szabályozása.
• A munkadarab befogó kiválasztása, alkalmazása.
• A munkadarab befogása.



• Palást köszörülés.
• Furat köszörülés.
• Síkköszörülés.
• Menetköszörülés.
• Borda és fogköszörülés.
• Alakos darab köszörülése.
• Hengeres és kúpos felület köszörülése furatban.
• Lépcsős munkadarab köszörülése.
• Csúcsnélküli köszörülés.

2.2.3. 10176-12 Marós feladatok*

*Háromévfolyamos oktatás esetén a 2. évfolyamot követően

2.2.3.1. Marás gyakorlata tantárgy

A marás gyakorlata
• Marási műveleteket végez előírt pontossággal.
• Körasztalos munkák végzése.
• Ellenirányú és egyenirányú palástmarás.
• Homlokfelületet mar.
• Síkfelület marásának eljárásai.
• Egyenirányú palástmarás végzése.
• Ellenirányú palástmarás végzése.
• Alakos felületet mar.
• Alakmarás tárcsamaróval.
• Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás.
• Lépcsős felületet csoportmaróval mar.
• Hornyot mar.
• Horonymarás tárcsamaróval.
• Horonymarás szármaróval.
• Spirálhoronymarás.
• Marás osztókészülékben.
• Közvetlen és kapcsolt osztás számításával.

CNC marás technológiája
• Előkészíti a CNC marógépet (nullpontfelvétel, felszerszámozás, szerszámbemérés, programbevitel,

programbelövés).
• Előkészíti  a  munkafeladat  végrehajtását,  az  ahhoz  szükséges  anyagokat,  segédanyagokat,  előre

gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító-
és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket.

• Ellenőrzi a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit.
• Ellenőrzi a munkafeltételeket.
• Ellenőrzi a kenési, hűtési rendszert.
• Ellenőrzi a gépi mérőrendszert.
• Ellenőrzi a gép védőrendszerét.
• Kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket.
• Elhelyezi,  beállítja és rögzíti  a munkadarab befogó készüléket a marógépen,  mint  gépsatu,  osztó

készülék.
• EÖK készülék.
• Meghatározza a gépbeállítási paramétereket.



• Különböző marási műveleteket végez előírt pontossággal.
• Alakmarás tárcsamaróval.
• Alakmarás szármaróval: szigetmarás, zsebmarás, kontúrmarás.
• Lépcsős felületet csoportmaróval mar.
• Hornyot mar.
• Horonymarás tárcsamaróval.
• Horonymarás szármaróval.
• Spirálhoronymarás.
• Egyszerű megmunkáló programot készít CNC marógépre.
• Elvégzi a gépkarbantartási feladatokat.
• Technológiai adatok megválasztási szempontjai.

2.3. 1/13.F MT

Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra

2.3.1. 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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