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 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika  

1.2 A szakma megnevezése: Elektronikai műszerész 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0713 04 02 

1.4 A szakma szakmairányai: -  

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése:  

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi 

oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 

 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása  

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos 

szakembere. Alapvető feladata az elektromos, elektronikus berendezések összeszerelése és beállítása, 

valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, beállítása, javítása és 

karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat (hidegforrasztások, 

fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és 

beállítja az elektronikai berendezéseket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a 

korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat. 

 

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

1.  

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Elektronikai műszerész 7341 Villamos gépek és készülékek 

műszerésze, javítója 

 

Elektronikai műszerész 

7342 

Informatikai és 

telekommunikációs berendezések 

műszerésze, javítója 
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4. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség:  Alapfokú iskolai végzettség  

4.2 Alkalmassági követelmények: 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● lakatos munkahely munkapaddal; 

● lakatos, forgácsoló és szerelő kéziszerszámok; 

● előrajzolás eszközei; 

● elektromos kisgépek; 

● fémipari mérőeszközök és ellenőrző eszközök; 

● feszültségmérés, áramerősség-mérés, ellenállásmérés eszközei; 

● vezeték-előkészítés eszközei; 

● különböző fogók; 

● lágyforrasztás eszközei; 

● szegecskötés (csőszegecs, popszegecs) létesítésének eszközei;  

● labor-tápegység; 

● védőfelszerelések;  

  

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra   

▪ csipeszek 

▪ fogók  

▪ hőlégfúvó, forrasztópáka 

▪ forrasztóón 

▪ folyasztószer 

▪ ónszippantó, ónszívó szalag 

▪ multiméter 

▪ oszcilloszkóp 

▪ labortápegység 

▪ mikroszkóp 

▪ csavarhúzók, csavarkulcsok a szereléshez 

▪ kábelcsupaszoló (blankoló fogó) 

▪ számítógép 

▪ védőfelszerelések (munka és ESD védelmi) 

 

6. Kimeneti követelmények  
 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

1. 

Munkadarab, vagy 

térhatású ábra alapján 

egyszerű geometriájú 

alkatrészről felvételi 

vázlatot készít. 

Ismeri a nézeti- és 

metszeti ábrázolás 

szabályait. Ismeri a 

gyártási 

technológiáknak 

Törekszik arra, 

hogy a szabadkézi 

rajz arányos és 

áttekinthető legyen. 

Önállóan 

szabadkézi 

felvételi vázlatot 

készít. 
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megfelelő 

mérethálózat 

készítésének 

szabályait. 

2. 

Műszaki rajz alapján 

kiválasztja az egyszerű, 

fémből készült 

alkatrészek gyártásához 

szükséges eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket. Előkészíti a 

munkahelyet, és 

elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges szerszámokat, 

eszközöket.  

Vizualizálja a 

műszaki rajzon 

szereplő alkatrészt. 

Ismeri a gyártási 

műveletekhez 

használható 

szerszámokat, 

készülékeket, 

kisgépeket, és azok 

biztonságos 

használatának 

szabályait. 

Szem előtt tartja a 

gyártás 

gazdaságosságát. 

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását. 

A 

munkafeladathoz 

önállóan választ 

szerszámokat, 

eszközöket. 

3. 

Műszaki rajz alapján 

előgyártmányt választ, 

műveleti sorrendtervet 

készít, majd kézi 

megmunkálással, 

és/vagy kisgépekkel 

egyszerű, fémből készült 

alkatrészeket gyárt. 

Ismeri az alkatrészek 

elkészítéséhez 

szükséges 

technológiákat és az 

anyagok alapvető 

tulajdonságait. 

  

Pontosan betartja a 

technológiai 

utasításokat. 

Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat 

minimalizálására. 

Törekszik a precíz és 

gazdaságos 

munkavégzésre.  

Műszaki táblázat 

segítségével 

önállóan 

kiválasztja a 

félkészterméket. 

Szakmai 

felügyelet 

mellett 

meghatározza a 

gyártási 

sorrendet. A 

gyártási 

műveleteket 

önállóan végzi. 

4. 

Az elkészült alkatrészek 

méreteit 

mérőeszközökkel 

ellenőrzi.  

Ismeri az adott 

alkatrész 

geometriájának 

megfelelő, és az adott 

méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket.  

Elkötelezett a hibás 

munkadarabok 

számának 

csökkentése, illetve 

a mérőeszközök 

állagának megőrzése 

mellett.  

Eldönti, hogy a 

gyártott 

munkadarab 

megfelel-e a 

rajzi 

előírásoknak. 

Felelősséget 

vállal az általa 

gyártott termék 

minőségéért.  

5. Műszaki dokumentáció 

(összeállítási rajz és 

darabjegyzék) alapján 

csavarkötéssel, 

szegecskötéssel 

egyszerű 

alkatrészcsoportokat 

összeszerel.  

Villamos kötéseket és 

lágyforrasztással készült 

kötést hoz létre. 

Ismeri a kötés 

kialakításához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

segédanyagokat.  

 Fontosnak tartja a 

műszaki 

dokumentációban 

szereplő előírások 

figyelembe-vételét. 

Felelősséget 

vállal a 

létrehozott kötés 

minőségéért.  

Felelősséget 

vállal a 

veszélyes 

hulladékok 

szakszerű 

kezeléséért. 

6. Villamos kapcsolási rajz 

alapján egyszerű 

villamos áramköröket 

Ismeri a villamos 

áramkör elemeinek 

jelképes jelölését.  

Fontosnak tartja a 

jelképek 

ismeretét. Törekszik 

 Önállóan 

elvégzi a 

kapcsolás 
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összeállít. Az áramköri 

elemeket a választott 

(banándugós, illetve 

szerelőtáblás) 

technológia szerint 

szakszerűen 

csatlakoztatja. 

a pontos és 

szakszerű 

munkavégzésre.  

összeállítását. A 

kapcsolás 

működőképessé

gét ellenőrzi. 

7. 

Egyszerű villamos áram-

körökön elvégzi a 

feszültség, áramerősség 

és ellenállás mérését. 

Egyszerű 

elektrotechnikai 

alaptörvényeket 

méréssel igazol. 

Ismeri a feszültség, az 

áramerősség és az 

ellenállás mérésének 

módját. Ismeri az 

adott jellemző 

méréséhez szükséges 

műszert. Tisztában 

van az 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel. 

Ismeri a vonatkozó 

biztonságtechnikai 

előírásokat. 

Elkötelezett a mérés 

pontos elvégzése 

mellett.  

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez 

szükséges 

műszert és 

meghatározza a 

mérési pontokat. 

Önállóan 

számítja ki az 

áramkör 

jellemzőit. 

8. 

Azonosítja és kezeli a 

hiba- és túláramvédelmi 

eszközöket. 

Felismeri a lehetséges 

veszélyforrásokat. 

 

Ismeri a munkahelyén 

(gyakorlati helyén) 

használt hibavédelmi 

és túláramvédelmi 

eszközöket és azok 

jelzéseit.  

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és 

használatát. 

Törekszik a 

villamos áram 

hatásaiból adódó 

kockázat 

minimalizálására. 

A megfelelő 

szakembert 

bevonja a hiba 

megszüntetésébe

. 

9. Az elvégzett munkát 

dokumentálja.   Szövegs

zerkesztő, vagy 

táblázatkezelő 

programban rögzíti a 

mérési eredményeket. 

Ismeri a gyártási és 

mérési 

dokumentációk 

típusait és azok 

kötelező tartalmát.  

Elkötelezett a 

végzett munka 

pontos 

dokumentálása 

iránt. 

Felelősséget 

vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért. 

10. 

A munkavégzés során 

betartja a 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett. 

Felelősséget 

vállal önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezése

ket és 

védőfelszerelést 

rendeltetésszerű

en használja. 
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6.2. Szakirányú oktatás szakmai követelményei  

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

1 

Kapcsolási rajz, 

szerelési útmutató 

alapján egyszerűbb 

analóg áramköröket 

épít, készülékházba 

szereli, 

behuzalozza, 

beüzemeli, elvégzi 

a szükséges 

méréseket. Képes 

angol nyelvű 

adatlapokat, 

kapcsolási rajzokat 

értelmezni. 

Ismeri az analóg 

elektronikai 

alkatrészeket, 

rajzjeleit, 

paramétereit, az 

áramkör építés 

folyamatait és 

eszközeit, a 

méréshez szükséges 

műszereket és a 

mérési elveket. 

Ismeri az áramköri 

és összeállítási rajz 

jellemzőit. Tisztában 

van az adatlapokon 

és kapcsolási 

rajzokon található 

angol kifejezések 

jelentésével, vagy a 

jelentés 

megtalálásának 

módjával. 

Törekszik az 

áramkör minél 

esztétikusabb 

elkészítésére. Az 

alkatrészekkel 

kapcsolatos 

ismereteinek 

bővítésére 

elkötelezett. 

  

A rendelkezésére 

bocsátott 

dokumentumok 

alapján önállóan 

el tudja készíteni 

és beüzemelni az 

áramkört, elvégzi 

a szükséges 

méréseket. 

  

2 

Kapcsolási rajz, 

szerelési útmutató 

alapján egyszerűbb 

digitális 

áramköröket épít, 

készülékházba 

szereli, 

behuzalozza, 

beüzemeli, elvégzi 

a szükséges 

méréseket. Képes 

angol nyelvű 

adatlapokat, 

kapcsolási rajzokat 

is értelmezni. 

Ismeri a digitális 

elektronikai 

alkatrészeket, 

rajzjeleit, 

paramétereit, az 

áramkör építés 

folyamatait és 

eszközeit, a 

méréshez szükséges 

műszereket. Ismeri 

az áramköri és 

összeállítási rajz 

jellemzőit. Tisztában 

van az adatlapokon 

és kapcsolási 

rajzokon található 

angol kifejezések 

jelentésével, vagy a 

jelentés 

megtalálásának 

módjával. 

3 

A gyártási 

folyamatban 

használt 

diagnosztikai, 

konfigurációs, teszt 

és 

Ismeri a 

méréstechnikai 

(metrológiai) 

alapfogalmakat, 

valós és virtuális 

műszereket, 

Törekszik a 

műszerek 

használhatóságának 

megőrzésére. 

Nyitott az új 

eljárások, 

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez 

szükséges 

műszereket. 
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segédprogramokkal 

méréseket, 

beállításokat végez 

a gyártott 

áramkörökön. A 

kalibrált műszerek 

érvényességi idejét 

ellenőrzi. 

 

tápegységeket 

(DMM, 

oszcilloszkóp), a 

tesztprocedúrákat, 

mérési módszereket. 

módszerek 

megismerésére, 

kezdeményezi az 

eljárások javítását.  

4 

Az elvégzett 

méréseket, 

javításokat 

elektronikus vagy 

papír alapú 

jegyzőkönyvben 

dokumentálja, 

szóban is 

bemutatja, különös 

tekintettel a hibák 

dokumentálásánál.  

Ismeri a 

dokumentálás 

eszközeit, formai 

követelményeit. 

Törekszik a 

jegyzőkönyv 

átláthatóságára, 

esztétikai 

megjelenésére. 

Önállóan elkészíti 

a dokumentációt 

és felelősséggel 

tartozik annak 

tartalmáért.  

5 

A tesztek során 

feltárt hibás 

terméket elkülöníti, 

szakszerűen javítja. 

A forrasztásokat a 

lehető legjobb 

minőségben végzi 

el. 

A hiba 

bonyolultságától 

függően bevonja a 

megfelelő 

társterületeket. 

Ismeri a gyártás 

(process) és a tesztek 

során előforduló 

hibákat. Ismeri a 

javításhoz szükséges 

eszközöket, (mérő-, 

szerelő- és 

forrasztási 

eszközöket) azokat 

önállóan előkészíti.  

Törekszik arra, 

hogy a javítás 

minősége a lehető 

legmagasabb szintű 

legyen.  

Felismeri, hogy 

mi az a szint, ami 

már nem az 

elektronikai 

műszerész 

hatásköre. 

Önállóan 

kiválasztja a 

javításhoz 

szükséges 

eszközöket. 

6 

Alapszinten kezeli 

az elektronikai 

gyártás gépeit, 

kisebb karbantartási 

munkákat elvégez. 

Felismeri az ólom 

és ólommentes 

technológiával 

készült 

áramköröket, 

azokat képes 

elkülöníteni 

egymástól. 

Ismeri az 

elektronikai gyártás 

technológiáját, 

eszközeit, gépeit, 

minőségi előírásait, 

(pl. IPC szabvány) 

folyamatait, azon 

belül az ólom és 

ólommentes 

technológiát, illetve 

a furatszerelt és 

felületszerelt 

technológiát. 

Törekszik a 

hibamentes 

gyártásra, nyitott az 

új technológiák 

megismerésére. 

Önállóan elhárít 

kisebb gyártási 

problémákat (pl. 

alkatrész 

elakadás, 

kifogyás). 

7 

Feladatait az 

elektronikai gyártás 

munka, 

környezetvédelmi 

és ESD szabályai 

szerint végzi. A 

gyártás eszközeit, 

alkatrészeket és a 

Ismeri az 

elektronikai gyártás 

munka, 

környezetvédelmi és 

ESD szabályait, a 

gyártás eszközeinek 

és alkatrészeinek 

tárolási szabályait. 

Nyitott a 

továbbképzéseken 

való részvételre. 

Betartja és 

betartatja az ESD 

és a 

munkavédelmi 

szabályokat.  
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veszélyes 

hulladékokat a 

vonatkozó tárolási 

szabályok szerint 

kezeli. Azonosítja a 

nem 

megfelelőségeket 

és azokat elhárítja, 

vagy a megfelelő 

helyre eszkalálja. 

Nem megfelelőség 

esetén 

intézkedéseket tesz. 

 

 

 

Ismeri a veszélyes 

hulladékokra 

vonatkozó tárolási 

szabályokat, a nem 

megfelelőség 

kritériumait és azt, 

hogy milyen 

intézkedéseket kell 

hozni. 

 

7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok 

7.2.2 A vizsgatervékenység leírása 

▪ Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő 

alkatrészekkel, illetve összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell 

megoldani. Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és 

értékelésére irányul: 

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. 

Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, 

méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint. 

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós 

és/vagy feleletalkotós feladatok megoldása. 

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok 

(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, 

gyártási sorrend). 

▪ - Szakmai számítás: 

- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása, 

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása, 

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű 

áramkörben. 

▪ - Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, 

mérőeszköz kiválasztása, elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos 

kapcsoláson elvégzendő mérés leírása, mérési pontok meghatározása. 

▪ - Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab 

gyártása, villamos kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi 

szabályok és az alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.  

  

▪  Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, 

számításos és rajzkészítési feladatokat.  
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7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  90 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  30 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik. 

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

Műhelyrajz készítése   15% 

Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15% 

Gyártástechnológia   20% 

Szakmai számítás   20% 

Mérés, ellenőrzés   20% 

Munkavédelem   10% 

7.2.5  

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport 

egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit 

készen hozhatja a tanuló a vizsgára. 

7.3.1 A vizsgatervékenység leírása 

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése  

- darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése 

megfelelőség szempontjából; 

- szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése; 

- összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;  

- kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése; 

- adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint) 

- villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése; 

- a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,  

o a tanuló által mért gyártási méretet,  

o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan, 

o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése. 

 

 

7.3.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:              240  perc 

7.3.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:   70 % 

7.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az 

alábbi szempontok figyelembevételével:  

- az elkészített szerkezet működőképessége      25%,  

- villamos áramkör működőképessége      25%;  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága   20%  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%; 

- a mért értékek pontossága        20%. 

 

Az értékelés százalékos formában történik. 
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7.3.4.1 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább  51 %-át elérte. 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Műszaki ágazati 

alapoktatás 
- - - 

7.5 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

 

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Elektronikai műszerész 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények:  

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Elektronikai, elektrotechnikai és hibakeresési alapismeretek 

8.3.2 A vizsgatervékenység leírása: Szakmai teszt kérdések és számítási feladatok a következő 

témakörökből  

▪ 1. vizsgarész:Műszaki kapcsolási rajz értelmezése. Egy kapott kapcsolási 

rajz alapján kérdéseket válaszol meg. 

▪ 2. vizsgarész: Számítási feladatok elvégzése elektrotechnikai és 

elektronikai alapkapcsolásokon keresztül. Pl. alap RLC áramköri számítások, 

ellenálláshálózatokkal kapcsolatos számítások, soros és páruzamos kapcsolásokban folyó 

áramok és feszültségek számítása, erősítő alapkapcsolások számításai (pl munkapont, 

bázisáram, stb…),  

▪ 3. vizsgarész: Az elektronika gyártás gépeivel, eszközeivel, gyártás 

közben előforduló hibákkal  és a javítás módjaival, eszközeivel kapcsolatos kérdések. Pl: 

pasztázó, beültető, forrasztó gépekkel kapcsolatos kérdések, gyártási hibákkal (process) 

kapcsolatos kérdések. A felületszerelt és a furatszerelt technológiával kapcsolatban ólmos és 

ólommentes technológiákkal kapcsolatos kérdések, a különböző gyártási technológiák 

összehasonlítása. 

▪ 4. vizsgarész: Műszerek kezelése, beállítása, leolvasása. Kép alapján 

bekötést, vagy értéket olvas le. Multiméter, oszcilloszkóp, labortápegység, jelgenerátor, logikai 

analizátor használatával kapcsolatos kérdések. 

▪ 5. vizsgarész: Elektronikai alkatrészek (furat és felületszerelt), 

csatlakozó típusok felismerése, bekötésének ismerete képek alapján. 

▪ 6. vizsgarész: Forrasztáshoz és a javításhoz használt eszközökhöz 

kapcsolódó munkavédelemi kérdések. Adott munkadarab gyártása, villamos kapcsolás 

elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi szabályokkal és az alkalmazandó 

egyéni és egyéb védőeszközökkel kapcsolatos kérdések. 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  150 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  30 % 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 
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-Villamos kapcsolási rajz értelmezése             20% 

-Számítási feladatok                                                    20% 

-Gyártástechnológia                                                 15% 

-Méréstechnika, műszerismeret                                  20% 

-Alkatrészismeret                                                        15% 

-Munkavédelem                           10% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-

át elérte. 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Elektronikai áramkör összeépítése, hibakeresés. 

8.4.2 A vizsgatervékenység leírása  

1. vizsgarész: A tanuló rajz alapján a vizsgára elkészít egy nyomtatott áramköri lapot és egy 

dobozt, amibe a kész vizsgamunkát fogja majd szerelni, valamint elkészíti a folyamat 

dokumentációját. 

2. vizsgarész: Kapcsolási és beültetési rajz alapján a nyomtatott áramkör összeépítése. 

Legalább 50 %-ban SMD (felületszerelt) alkatrészt kell tartalmaznia a vizsgamunkának. 

Előkészíti a munkához szükséges szerszámokat, alkatrészeket, majd a mérőműszereket. A mért 

értékeket mérési jegyzőkönyvben rögzíti. Elmondja az áramkör működését. A felélesztett és 

megmért áramkört beépíti a dobozba, elvégzi a szükséges bekötéseket és elvégez egy végső 

mérést. A vizsga során betartja a munkabiztonsági szabályokat.  

3. vizsgarész: Egy kész, de részben vagy teljesen működésképtelen berendezésen/áramkörön 

méréssel megkeresi a hibát, majd elhárítja azt, és dokumentálja a javítást. 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  70 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

.Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

- Doboz és nyomtatott áramkör kivitelezése:    30% 

- Áramkör építés, működés, mérés:                   35% 

- Hibakeresés:                                                    35% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-

át elérte 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsga lebonyolításához szükséges felelős szakszemélyzet. 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

                        -csipeszek 

                        -fogók  

                        -hőlégfúvó, forrasztópáka 

                        -forrasztóón 

                        -folyasztószer 

                        -ónszippantó, ónszívó szalag 

                        -multiméter 

                        -oszcilloszkóp 

                        -labortápegység 

                        -mikroszkóp 

                        -csavarhúzók, csavarkulcsok a szereléshez 

                        -kábelcsupaszoló (blankoló fogó) 

                        -számítógép 

                        -munka és SMD védőfelszerelések  
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8.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

 

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok  

o   Szükség esetén használhat internetet alkatrészek adatlapjainak megtekintéséhez. 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek 
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