
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Elektronikai műszerész  

OKJ azonosító szám:      34 522 03     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A009 

 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, 

foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Olyan szakemberek képzése, akiknek alapvető feladata az elektromos, elektronikus, 

távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása, 

karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat 

(hidegforrasztások, foliaszakadások és zárlatok, hibás alaktrészek stb.) megkeresni és 

megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és 

vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai 

előírásokat. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 A szakképzéssel rendelkező képes legyen: 

 ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit 

 NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint 

 beültetni az elektronikai alkatrészeket 

 beforrasztani az alkatrészeket 

 beszerelni a mechanikai alkatrészeket 

 elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat 

 készre szerelni az áramkört 

 berendezésbe szerelni az elkészült áramkört 

 feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket 

 analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni 

 egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni 

 dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert 

 ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert 

 dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni 

 számítógépes tesztprogramokat futtatni 

 mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait 

 útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet 

 a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni 

 jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról 

 minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni 

 műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni 

 egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni 

 

 

 

 



Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10007-12 Informatikai és műszaki 

alapok 

28 126 154 
írásbeli 

10320-12 Elektronikai berendezések 64 200 264 gyakorlati 

10321-12 Áramkörök ipari alkalmazása 100 346 446 gyakorlati 

11497-12 Foglalkoztatás I. 60 0 60 írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. 18 0 18 írásbeli 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

18 0 18 
írásbeli 

Összesen: 288 672 960 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: Alapfokú iskolai végzettség (vagy iskolai előképzettség hiányában a 

képzés megkezdhető az 25/2014(VIII.26) NGM rendelet 

3. számú mellékletében az Elektrotechnika-elektronika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában   

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áramköri installáció 

A vizsgafeladat ismertetése:  Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi 

forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-tűz 

és balesetvédelmi előírások betartásával. Kész  NYÁK-lemezbe alkatrészek 

szakszerű beültetése, beforrasztása. Mechanikai alkatrészek, kivezetések és 

csatlakozók bekötése, huzalozás. Kész áramkör beüzemelése és beállítása illetve 

bemérése. A feladattal összefüggő mechanikai és villamos mérések elvégzése, 

dokumentálása. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja.  

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 % 

 



B) A vizsgafeladat megnevezése: Összetett elektronikai áramkör vizsgálata 

A vizsgafeladat ismertetése: Elektronikai áramkör modul vagy részegység 

beüzemelése, beállítása és méréstechnikai vizsgálata(bemeneti, kimeneti jelek, 

jellemző paraméterek). Mérési jegyzőkönyv készítése. A konkrét feladatokat a 

vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. 
Vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 

 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek, dokumentáció 

A vizsgafeladat ismertetése: Számolási/áramköri/tervezési feladatok megoldása az analóg 

és digitális technika tananyagból. Rajz, műszaki dokumentáció olvasás, értelmezés, 

készítés. 

A vizsgatevékenység időtartama: 135 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 


