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KONKRETIZÁLT KÉPZÉSI PROGRAM 

 

a 

10. Gépészet ágazathoz tartozó 

5 0715 10 05 

Okleveles Gépész technikus SZAKMÁHOZ 

CAD-CAM SZAKMAIRÁNYHOZ 

 

 

Készült a képzési és kimeneti követelmények (KKK) és a programtanterv (PTT), továbbá a 

2021.07.09. napján a Debreceni Szakképzési Centrum, a Debreceni SZC Mechwart András 

Gépipari és Informatikai Technikum, valamint a Debreceni Egyetem által aláírt 

együttműködési megállapodás alapján, amelyben a Felek megállapodtak, hogy a 2021/2022-es 

tanévtől kezdődően a szakképző intézményben az Szkr. 33. § (2) bekezdésében meghatározottak 

szerint közösen kidolgozott program alapján zajló szakmai oktatást (okleveles technikusképzés) 

valósítanak meg. 

 

A jóváhagyott Képzési program a Felek által aláírt együttműködési megállapodás 

elválaszthatatlan mellékletét, illetve a szakképző intézmény szakmai programjának részét 

képezi. 

A Képzési program nyilvános, elérhető az együttműködő felek honlapján. 

 

 

1. A SZAKMA ALAPADATAI 

1.1. Az ágazat megnevezése: Gépészet 

1.2. A szakma megnevezése: Gépész technikus (okleveles) 

1.3. A szakma azonosító száma: 5 0715 10 05 

1.4. A szakma (okleveles technikusképzés) szakmairánya: CAD-CAM 

1.5. A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6. A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7. Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás 

1.8. Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

1.9. Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 éves Technikumi oktatásban: 280 óra, 

Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 
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2. A SZAKMA (CAD-CAM SZAKMAIRÁNY) KERETÉBEN ELLÁTHATÓ 

LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VALAMINT A MUNKATERÜLET 

LEÍRÁSA 

 

A CAD-CAM gépésztechnikus feladata, hogy szakmai ismereteit alkalmazva hatékony 

támogatója legyen a gépipari tervezésnek és gyártásnak. Egy személyben átlátja az egyes 

alkatrészek, vagy szerelvények tervezésének és megvalósításának összefüggéseit. Szakmai 

tanulmányait követően képes lesz ipari termékek modellezésére, funkcionális megfelelőségük 

vizsgálatára, valamint a szükséges tervezési dokumentációk elkészítésére. Gyártási ismeretei 

alapján el tudja végezni a forgácsolással előállítható termékek egyetemes és CNC gépekkel 

való megmunkálásának előkészítését. Ki tudja választani a technológiát, megmunkáló 

berendezéseket, készülékeket, szerszámokat. Gyártási gyakorlata alapján szükség szerint 

tevékenyen részt tud venni a gyártási folyamatban. 

 

 

3. A SZAKMÁHOZ (CAD-CAM SZAKMAIRÁNYHOZ) RENDELT 

LEGJELLEMZŐBB FEOR SZÁM 

 

Szakmairány megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

 

CAD-CAM 

3116 Gépésztechnikus 

3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő 

7323 Forgácsoló 

 

 

4. AZ OKLEVELES TECHNIKUSKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL/BELÉPÉS 

FELTÉTELEI 

 

4.1. Alapfokú iskolai végzettséggel (5 képzési év) 

 Középiskolai felvételi eljárás keretében. Ebben az esetben a tanulók már 9. évfolyamtól 

részt vesznek az okleveles technikusképzésben (azzal, hogy az első két évben 

ugyanazokat az ágazati alapismereteket tanulják, mint a nem okleveles osztályokban) 

 Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 

vizsga eredménye (Oktatási Hivatal KIFIR egyeztetett felvételi jegyzéke) alapján. 
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Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges. 

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges. 

4.2. Műszaki ágazati alapoktatást követően (3 képzési év) 

 A szabad férőhelyek függvényében és tanuló tanulmányi eredménye, előmenetele 

alapján az átvételről az iskola igazgatója dönt. 

4.3. Érettségi végzettséggel (2 képzési év) 

 Felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges. 

 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 CAD-CAM szakmairányra 

 kézi alakítás eszközei: munkaasztal, asztali satu, kalapács, vasfűrész, pontozó, 

fémreszelő, karctű, fémvonalzó, asztali fúrógép és annak tartozékai, valamint az 

furatmegmunkáláshoz tartozó szerszámok, kézi menetmegmunkálás szerszámai. 

 egyetemes esztergagép és annak tartozékai, valamint az alapműveletekhez tartozó 

szerszámok 

 egyetemes marógép és annak tartozékai, valamint az alapműveletekhez tartozó 
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szerszámok 

 mechanikus mérőeszközök: tolómérő, mikrométer, mérőóra és állvány, szögmérő, 

élvonalzó 

 3D CNC mérésre alkalmas berendezés 

 érdességmérő 

 keménységmérő berendezés: (HRC, HB, HV) 

 digitális kézi mérőeszközök: tolómérő, mikrométer, mérőóra és állvány 

 mérést kiértékelő szoftver 

 számítógép konfiguráció, ami alkalmas grafikus tervező szoftverek futtatására 

 irodai szoftvercsomag: szövegszerkesztő, táblázatkészítő, prezentációkészítő 

alkalmazásokkal 

 2D szerkesztésre alkalmas CAD szoftver 

 3D parametrikus alkatrészmodellezésre, összeállításmodellezésre, prezentálásra, 

műszaki dokumentáció készítésére alkalmas CAD szoftver 

 esztergálási, marási feladatok modellezésére alkalmas CAM szoftver 

 CNC esztergálás, marás szimulációra alkalmas szoftver 

 CNC maró gép, marási műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok 

 CNC eszterga gép, esztergálási műveletek elvégzéséhez szükséges szerszámok 

 gyors prototípus gyártására alkalmas berendezés: 3D nyomtató, 3-4-5 tengelyes 

marógép 

 szerszám és anyagmozgatás eszközei: manipulátor, 2D/3D robotkar 

 

 

6. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK, TUDÁSBESZÁMÍTÁS AZ EGYETEMI 

TANULMÁNYOK ALATT 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírását, továbbá a szakmai vizsga leírását, 

mérésének, értékelésének szempontjait a képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák, 

melyek az alábbi helyről érhetők el: 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gep_gepesztechnikus_2020pdf-

1589881649899.pdf 

 

A felsőoktatási intézmény által – az oklevél mellékletét képező – igazolás kiállításának 

feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és a szakmai vizsga eredményes teljesítése. 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gep_gepesztechnikus_2020pdf-1589881649899.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gep_gepesztechnikus_2020pdf-1589881649899.pdf
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A felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással tanúsított ismeretek egyetemi tanulmányok 

során való beszámítása (kreditbeszámítás) a Debreceni Egyetem Műszaki Kar által 

meghatározott kreditelismerési eljárásban történik az alábbi alapképzési szakon: 

 

Gépészmérnök alapképzés 

Végzettségi szint: alapfokozat 

Szakképzettség: gépészmérnök 

Képzési terület: műszaki 

Képzési idő: 7 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit 

Munkarend: nappali és levelező 

 

Az Egyetem által szervezett Gépészmérnök alapképzés tudásbeszámítással elérhető össz.-

kreditértéke:  

 34 kredit –járműipari folyamattervező specializáción, nappali tagozaton 

 30 kredit – a többi specializáción, illetve levelező tagozaton 

 

 

7. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

Az ágazati alapoktatás közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanazon 

az ágazati alapismereteket sajátítják el az okleveles és a nem okleveles technikusképzésben 

résztvevő tanulók. 

Az adott szakma képzési és kimeneti követelményeiben foglaltakat meghaladóan, vagy 

magasabb szinten elsajátítandó szakmai ismeretek, oktatási tartalom a szakmaválasztást 

követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe. A képzésbe beépített többlet 

ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul. 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó 

tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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7.1. Megfeleltethető tantárgyak (kreditbeszámítás) 

Az egyetemi kurzusok és a szakma tananyagtartalmának kapcsolata, átfedések, beszámítható 

tartalmak: 
 

Debreceni Egyetem 

Műszaki Kar  

Gépészmérnöki alapképzési szak 

Óraszám Kredit 
Gépész technikus szakma 

CAD-CAM szakmairány 

kapcsolódó tantárgyai 

Környezet-, egészség- és munkavédelem, 

ergonómia (EHS alapok) 
56 4 

Munkavédelem 

Környezetvédelem 

Elsősegélynyújtás 

Gépészeti alapismeretek tantárgy 

Gyártástechnológia I. 56 4 

Forgácsolás 

Műszaki mérés 

CNC-alapismeretek 

CNC-programozás 

CNC-esztergálás 

CNC-marás 

Gyártási dokumentáció 

CAM rendszerek* 56 4 

CNC-alapismeretek 

Forgácsolás 

CNC-programozás 

CNC-esztergálás 

CNC-marás 

CAM-ismeretek 

CAM műveletek 

Gyártási dokumentáció 

Géprajz és számítógépes rajzolás 60 5 

CAD-rajzolás 

Műszaki ábrázolás 

Gépészeti alapismeretek tantárgy 

Anyagismeret 56 5 
Ipari anyagok 

Gépészeti alapismeretek tantárgy 

Gazdálkodási és jogi ismeretek 56 4 
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 

Mérnöki informatika I. 56 4 
Digitális kultúra 

Alkalmazott informatika 

Mérnöki informatika II. 42 4 Alkalmazott informatika 

*kizárólag: járműipari folyamattervező specializációt választva, nappali tagozaton 
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7.2. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
  Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

1/13. 2/14. 
A képzés 

õsszes 

óraszáma 

Szakmai óraszám az adott évfolyamon 252 324 504 504 744 2328 1260 1085 2345 

M
u

n
k

av
ál

ll
ó

i 

is
m

er
et

ek
 Munkavállalói ismeretek 0 18 0 0 0 18 0 18 18 

Álláskeresés  5    5  5 5 

Munkajogi alapismeretek  5    5  5 5 

Munkaviszony létesítése  5    5  5 5 

Munkanélküliség  3    3  3 3 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” — általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

M
ű

sz
ak

i 
al

ap
o

zá
s 

Villamos alapismeretek (50%) 108 180 0 0 0 288 288 0 288 

Villamos áramkör 36 54    90 90  90 

Villamos áramkör ábrázolása 18     18 18  18 

Villamos áramkör kialakítása 36     36 36  36 

Villamos biztonságtechnika 18 18    36 36  36 

Villamos áramkörök mérése, dokumentálása  108    108 108  108 

Gépészeti alapismeretek (50%) 144 126 0 0 0 270 270 0 270 

Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem 18     18 18  18 

Műszaki rajz alapjai 36 36    72 72  72 

Anyag- és gyártásismeret 18     18 18  18 

Fémipari alapmegmunkálások 72     72 72  72 

Projektmunka  90    90 90  90 

G
ép

és
ze

ti
 m

u
n

k
ab

iz
to

n
sá

g
 

 é
s 

k
ö

rn
y

ez
et

v
éd

el
em

 

Munkavédelem 0 0 36 0 0 36 36 0 36 

Munkabiztonság   18   18 18  18 

Tűzvédelem   18   18 18  18 

Elsősegélynyújtás 0 0 18 0 0 18 18 0 18 

Elsősegélynyújtás alapjai   9   9 9  9 

Sérültek ellátása   9   9 9  9 

Környezetvédelem 0 0 18 0 0 18 18 0 18 

Környezetvédelem   9   9 9  9 

Hulladékgazdálkodás   9   9 9  9 

G
y

ár
tá

si
 i

sm
er

et
ek

 

Forgácsolás 0 0 0 216 0 216 0 186 186 

Forgácsolás alapjai    8  8  8 8 

Forgácsolási eljárások    36  36  31 31 

Különleges megmunkálások    10  10  10 10 

Esztergálási feladatok    72  72  62 62 

Marási feladatok    36  36  31 31 

Projektfeladat    18  18  13 13 

Technológiai tervezés    36  36  31 31 

CNC-alapismeretek 0 0 0 0 46 46 0 46 46 

A CNC alapjai     16 16  16 16 

Robotika     10 10  10 10 

Gyártórendszerek     10 10  10 10 

Gyors prototípusgyártás     10 10  10 10 

CNC-programozás 0 0 0 0 47 47 0 47 47 

CNC-eszterga programozása     24 24  24 24 

CNC-marógép programozása     23 23  23 23 

CNC-esztergálás 0 0 0 0 93 93 0 93 93 

CNC-eszterga üzembe helyezése     4 4  4 4 

CNC-program készítése esztergára     37 37  37 37 

CNC-esztergálás     52 52  52 52 
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CNC-marás 0 0 0 0 93 93 0 93 93 

CNC-marógép üzembe helyezése     4 4  4 4 

CNC-program készítése marógépre     37 37  37 37 

CNC-marás     52 52  52 52 

C
A

D
-i

sm
er

et
ek

 

CAD-rajzolás 0 0 108 108 139 355 216 139 355 

2D rajzkészítés   36   36 36  36 

Parametrikus alkatrészmodellezés   36 18  54 54  54 

Parametrikus összeállítás-modellezés    36 62 98 36 62 98 

Rajzkészítés   36 18 8 62 54 8 62 

Termékprezentáció     8 8  8 8 

Korszerű parametrikus szolgáltatások     46 46  46 46 

Projektfeladat   0 36 15 51 36 15 51 

Műszaki ábrázolás 0 0 144 108 0 252 198 60 258 

Műszaki ábrázolás   72   72 72  72 

Kötőelemek   40   40 40  40 

Forgómozgást végző gépelemek   24   24 24  24 

Rugók   8   8 8  8 

Hajtások    54  54 54  54 

Összeállítási rajzok    54  54  60 60 

C
A

M
-i

sm
er

et
ek

 

CAM-ismeretek 0 0 0 0 31 31 0 31 31 

CAM alapjai     5 5  5 5 

Gyártási geometriák     5 5  5 5 

Előgyártmányok     5 5  5 5 

Geometria feldolgozása     5 5  5 5 

Posztprocesszálás     3 3  3 3 

Adatátvitel     4 4  4 4 

Adattárolás     4 4  4 4 

CAM műveletek 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Esztergálási geometriák     3 3  3 3 

Esztergálási műveletelemek     19 19  19 19 

Esztergálási szimuláció     3 3  3 3 

Marási geometriák     3 3  3 3 

Marási műveletelemek     19 19  19 19 

Marási szimuláció     3 3  3 3 

Projektfeladat     12 12  12 12 

Gyártási dokumentáció 0 0 0 0 47 47 0 31 31 

Műveleti sorrendterv     5 5  5 5 

Műveleti utasítás     5 5  5 5 

Felfogási terv     5 5  5 5 

Szerszámterv     5 5  5 5 

CNC-program     6 6  6 6 

CNC-program szerszámgépre illesztése     5 5  5 5 

Projektfeladat     16 16  0 0 

M
ű

sz
ak

i 
is

m
er

et
ek

 

Műszaki mérés 0 0 0 72 62 134 72 62 134 

Geometriai mérések    36  36 36  36 

Alak- és helyzetellenőrzés    24  24 24  24 

Felületi érdesség    12  12 12  12 

3D méréstechnika     30 30  30 30 

SPC     16 16  16 16 

Anyagvizsgálat     16 16  16 16 

Ipari anyagok 0 0 108 0 0 108 108 0 108 

Anyagjellemzők   6   6 6  6 

Fémek és ötvözeteik   14   14 14  14 

Szerszámanyagok   8   8 8  8 

Nem fémes szerkezeti anyagok   12   12 12  12 

Metallográfia   10   10 10  10 

Hőkezelés   22   22 22  22 
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Anyagok kiválasztása   6   6 6  6 

Kenőanyagok   6   6 6  6 

Anyagok gyors prototípusgyártáshoz   6   6 6  6 

Képlékeny melegalakítások   4   4 4  4 

Hidegalakítások   7   7 7  7 

Hegesztés   7   7 7  7 

Mechanika 0 0 72 0 0 72 0 62 62 

Statika   36 0  36  31 31 

Szilárdságtan   36 0  36  31 31 

Speciális 
ismeretek 

Alkalmazott informatika     124 124   0 

Automatika     124 124  62 62 

  Önismereti és csoport tréningek (osztályfőnöki óra)      0 36 31 67 

 0 0 140 140 0     
 

          

 

 

8. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

Az okleveles technikusképzésben az adott szakma képzési és kimeneti követelményeiben 

foglaltakat meghaladóan, vagy magasabb szinten elsajátítandó szakmai ismereteket és az erre 

meghatározott órakeretet, tananyagtartalmat félkövér szedés jelöli, dőlt betűvel a közös 

ismeretek, normál szedéssel a kizárólag a szakképző intézményben oktatott tartalmak jelennek 

meg. 
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Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

Kapcsolat: 

MK3GAZJM04GX17 – Gazdálkodási és jogi ismeretek 

A tantermi oktatás aránya: 100 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 0 % 

A tantárgy témakörei: 

 

Álláskeresés   

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete  

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek   

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése   

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő  

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség   

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

 

 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 
A tantermi oktatás aránya: 100 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 0 % 
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A tantárgy témakörei: 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél   

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges 

kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján 

begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

 

„Small talk” – általános társalgás   

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a 

beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek 

a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. 

Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli 

tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő 

(szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív 

részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania.  

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú   

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni 

a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.  

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket.  

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek.  
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A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek 

is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása 

során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 

 

Műszaki alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

Villamos alapismeretek tantárgy 288 óra 

Kapcsolat: 

MK3ETELR04GX17 – Elektrotechnika és elektronika 

A tantermi oktatás aránya: 40 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 60 % 

 

A tantárgy témakörei  

 

Villamos áramkör   

Villamos alapfogalmak (töltés, áram, feszültség, ellenállás, vezetés, teljesítmény, munka, 

hatásfok)  

Az áramkör és a villamos áramkör fogalma, felépítése, működése, jellemzői, ábrázolása, 

összefüggések  

Villamos energiaforrások csoportosítása, jellemzői  

Fogyasztók csoportosítása, jellemzői  

Ellenállás, fajlagos ellenállás  

Ohm törvénye 

Az anyagok csoportosítása villamos szempontból; vezető, szigetelő, félvezető fogalma; 

példák a különböző anyagokra  

A vezetők ellenállását meghatározó tényezők (anyagi minőség, hossz, keresztmetszet)  

A vezeték ellenállása  

A vezetők és szigetelők ellenállásának hőmérsékletfüggése.  

Az összetett áramkörök fogalma, felépítése, elemei (csomópont, ág, hurok)  

Az összetett áramkörök alaptörvényei és alkalmazásuk (Kirchhoff I., II, áramosztás, 

feszültségosztás)  

Ellenállások soros, párhuzamos eredője, vegyes kapcsolása két-három ellenállás esetén  

Feszültség- és áramforrások soros és párhuzamos kapcsolása, átalakítása  

Egyszerű energiaforrások (ideális és valóságos feszültségforrás); a feszültségforrás 

jellemzői (üresjárási feszültség, kapocsfeszültség, belső ellenállás, rövidzárási áram)  

Összetett áramkörök egyszerűsítése 

 

Villamos áramkör ábrázolása   

Villamos rajzok fogalma, fajtái (egyvonalas, többvonalas, elvi, kapcsolási, szerelési, 

elrendezési, nyomvonal-, áramutas stb.)  

A villamos rajzok felépítése  

Vezetékek ábrázolása – vonalak  

Készülékek ábrázolása – jelképek  

Érintkezők és működtetésük (a kapcsoló fogalma, szerepe az áramkörben, jellemzői)  

Fontosabb kapcsolófajták (nyomógomb, mágneskapcsoló [relé])  

Félvezető alapú alkatrészek (dióda, LED, tranzisztor)  
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A villamos rajzok szerepe, használata  

Villamos rajzok készítése szabadkézzel és szimulációs szoftverrel (pl. FluidSIM)  

Villamos rajzok olvasása, értelmezése 

 

Villamos áramkör kialakítása   

Egyszerű áramkörök kialakítása, működtetése dokumentáció alapján, a villamos biztonsági 

előírások figyelembevételével  

Áramkörök előkészítése feszültség alá helyezésre – szerelői ellenőrzés – készre jelentés  

Világítási áramkörök  

Egyszerű világítási alapkapcsolásokat képes legyen összeállítani (egysarkú kapcsolás, 

kétsarkú [leválasztó] kapcsolás, váltó kapcsolás)  

Mágneskapcsoló (relé) alkalmazásával öntartó kapcsolást képes kialakítani (pl. kétkezes 

indítás, vészleállítás több helyről, egy készülék bekapcsolása és leállítása több helyről) 

 

Villamos biztonságtechnika   

Villamos biztonságtechnikai ismeretek, MSZ1 szerinti feszültségszintek (kisfeszültség, 

nagyfeszültség, törpefeszültség)  

A villamos áram élettani hatásai; az áramütéses baleset súlyosságát befolyásoló tényezők  

Az áramütés elleni védelem fogalma  

Alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem); szigetelés, burkolat; az IP-védettség 

fogalma  

Hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem)  

A táplálás önműködő lekapcsolása védelmi mód fogalma, működési elve  

A földelővezető színjelölése, a védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Kettős és megerősített szigetelés  

A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken 

Törpefeszültség  

A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Védőelválasztás  

A védelmi mód működési elve  

A védelmi mód jele a fogyasztói készüléken  

Az MSZ 1585 alapján a szakképzett, kioktatott és laikus személy fogalma (példákkal)  

A feszültségmentesítés lépései; azok alkalmazása épületen (lakóépületen) belül.  

Műszaki mentés kisfeszültségen; áramütött személy kiszabadítása az áramkörből; az 

elsősegélynyújtás alapjai  

Biztonságos munkavégzéshez szükséges biztonságtechnikai alapismeretek, veszélyhelyzetek 

felismerése 

 

Villamos áramkörök mérése, dokumentálása   

Mérési alapismeretek, műveletek: a mérés fogalma, analóg és digitális műszerek jellemzői, 

használata, feszültség mérése, áram mérése  

Műszerek jelzései, mért értékek leolvasása  

Méréshatár, skála, mért érték, pontosság  

Analóg és digitális műszer kiválasztása, használata  

Árammérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz  

Feszültségmérő jellemzői, csatlakoztatása az áramkörhöz  

Ellenállásmérés jellemzői, csatlakoztatás az áramkörhöz  

Multiméter használata  
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Megfelelő műszer kiválasztása, az optimális méréshatár megválasztása  

Egyszerű áramkörön alapmérések végzése (áramerősség, feszültség, ellenállás)  

Lineáris és nem lineáris fogyasztókon mérési sorozat végzése. Egyszerű lineáris fogyasztó 

U-I jelleggörbéjének felvétele  

Egyszerű nem lineáris fogyasztó pl. izzó U-I jelleggörbéjének felvétele  

Logikai kapcsolatok, ÉS, VAGY kapuk, logikai kapcsolatok megvalósítása kapcsolók és 

tranzisztorok segítségével  

Mérési sorozat önálló elvégzése, dióda alapműködésének megértése céljából (egyenáramú 

megközelítés)  

Az elvégzett munkák szakszerű dokumentálása mérési jegyzőkönyv és/vagy munkanapló 

formájában. Egyszerű irodai szoftverekkel mérési jegyzőkönyv készítése. A mérés leírása, a 

mérési adatok táblázatba rendezése, a mérési eredmények egyszerű diagramban, 

függvényben ábrázolása 

 

Gépészeti alapismeretek tantárgy 270 óra 

Kapcsolatok:  

MK3EHSAK04GX17 – Környezet-, egészség- és munkavédelem, ergonómia (EHS alapok) 

MK3ANISG05GX17 – Anyagismeret 

MK3GEPRG05GX17 – Géprajz és számítógépes rajzolás 

A tantermi oktatás aránya: 14 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 86 % 

 

A tantárgy témakörei  

 

Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem   

A munkavédelem fogalma, szakterületei  

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések  

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása  

Tárgyi feltételek a munkavédelemben (levegő, megvilágítás, közlekedő és menekülő 

útvonalak, egyéb infrastruktúra)  

Gépek, berendezések biztonsági követelményei, biztonsági berendezések  

Kémiai biztonság: vegyszerek tárolása, kezelése  

Villamos biztonság – elektromos áram élettani hatásai és veszélyei  

Ergonómia  

A munkavégzés fizikai ártalmai és ezekkel szembeni védekezés lehetőségei  

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata és alkalmazása  

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések  

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása  

Munkaegészségügy, foglalkozás-egészségügy  

A tűzvédelem fogalma, szakterületei  

Általános tűzvédelmi ismeretek, tűzvédelmi fogalmak: tűzszakasz, kockázati osztály, 

tűzállóság  

Tűzvédelmi tiltások: torlaszolás tilalma, dohányzási tilalom, nyílt láng használatának tilalma  

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések speciális tűzvédelmi előírásai  

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése  

Tűzvédelmi infrastruktúra alapismeretek  

Tűzriadó terv: tűz jelzése, teendők tűz esetén  

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök  

Jelzőtáblák, feliratok, speciális fényjelzések  

A környezetvédelem fogalma, szakterületei 
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Irányítási rendszerek (ISO14001, EMAS)  

Hulladékgazdálkodás: veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, szelektív 

összegyűjtése tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása  

Levegőtisztaság-védelem: pontforrások jellemzése  

Víz- és talajvédelem: hűtő-kenő emulzió, egyéb ipari folyadékok felhasználása, tárolása, 

vegyszerkezelés, kármentés  

Környezeti zaj, rezgés, biodiverzitás, az élő környezet védelme 

 

Műszaki rajz alapjai   

A műszaki rajzok tartalmi és formai követelményei  

Rajztechnikai alapszabványok, előírások  

A műszaki rajzban alkalmazott vonalak  

Alkatrészek síkbeli ábrázolásának szabályai  

A metszeti ábrázolás célja, értelmezése alkatrészrajzokon  

A mérethálózat felépítése, a méretmegadás szabályai  

A felvételi vázlatok készítése  

A mérettűrés megadási módjai, a határméretek meghatározása  

A felületi érdességek megadása  

Alak- és helyzettűrések  

A különféle furatok (sima, süllyesztett, zsákfurat, menetes furat) ábrázolása  

Felvételi vázlat készítése furatos, menetes alkatrészekről tűrések és felületi érdesség 

megadásával  

Az összeállítási rajzok tartalmi és formai követelményei  

Összeállítási rajzok értelmezése  

Szerelési sorrend felépítése összeállítási rajzok alapján 

 

Anyag- és gyártásismeret   

Az előgyártmányok típusai a gyártási technológiák alapján (hengerlés, húzás, kovácsolás, 

öntés)  

Az előgyártmányok szabványos szállítási állapotai (alak, méret és hőkezeltség).  

Az ipari anyagok csoportosítása  

Az ipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területei  

Az alkatrészrajzok és összeállítási rajzok anyagjelölései  

Az előírt anyag forgácsolhatóságának meghatározása anyagjelölés alapján, katalógus 

segítségével 

 

Fémipari alapmegmunkálások   

Az előrajzolás eszközei és módszerei  

A darabolás eszközei és technológiái  

Egyszerű lemezalakítások  

Kézi forgácsolóeljárások  

A furatmegmunkálás technológiái  

Egyszerű kötések létrehozása (menetes kötés, szegecskötés, ragasztás, lágyforrasztás)  

Hossz- és szögmérő eszközök alkalmazása  

Az alak- és helyzettűrések ellenőrzési módszerei  

A mérési eredmények dokumentálása, a kész alkatrészek minősítése 

 

Projektmunka   

A tantárgy témaköreiben elsajátított elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek 

alkalmazása egy vagy több projektmunka keretében. A projekt(ek) megvalósítása során az 
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alábbi tevékenységek elvégzése szükséges. Egy projekt az ágazati alapozóvizsga gyakorlati 

részének előkészítését is szolgálhatja.  

Témakörök:  

A gyártáselőkészítés lépései:  

 gyártmányelemzés  

 alapanyagválasztás, segédanyagok választása  

 a gyártás munkafázisainak és azok sorrendjének meghatározása  

 megmunkálószerszámok és megmunkálógépek kiválasztása  

A dokumentációban megadott alkatrészek elkészítése kézi és gépi megmunkálással  

A megfelelő mérőeszközök kiválasztása, az alkatrészek ellenőrzése, minősítése  

A szükséges gépészeti kötések elkészítése, összeszerelés, illesztés  

Gyártmányellenőrzés a műszaki előírás követelményei szerint  

A mérések, ellenőrzések, minősítések dokumentálása  

A projektmunka dokumentumainak folyamatos vezetése  

Prezentáció készítése az elvégzett projektmunkáról 

 

 

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű tanulási terület 

 

Munkavédelem tantárgy 36 óra 
Kapcsolat:  

MK3EHSAK04GX17 – Környezet-, egészség- és munkavédelem, ergonómia (EHS alapok) 

A tantermi oktatás aránya: 100 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 0 % 

 

A tantárgy témakörei  

 

 

Munkabiztonság   

A munkavédelem alapfogalmai, területei  

A munkavédelmi oktatás dokumentálása  

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái  

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma  

Személyi és kollektív védőfelszerelések használata  

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása  

Veszélyforrások kialakulása  

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések  

A munkavégzés fizikai ártalmai és az ezekkel szembeni védekezés lehetőségei  

Munkaegészségügy  

Jelző- és riasztóberendezések  

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai  

Villamos berendezések biztonságtechnikája  

Megfelelő mozgástér biztosítása, elkerítés, lefedés, tároló helyek kialakítása  

Munkaegészségügy  

Kockázatbecslés, kockázatértékelés  

Időszakos biztonsági felülvizsgálat  

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat 

 

Tűzvédelem   
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Általános tűzvédelmi ismeretek  

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük  

Tűzveszélyes anyagok tárolása, szállítása, kezelése  

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása  

Tűzmegelőzés, gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai  

A tűz jelzése, teendők tűz esetén  

Tűzoltás módjai, tűzoltó eszközök  

Tűzmegelőzés  

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai  

Hő- és füstelvezető berendezések  

Jelzőtáblák, feliratok, irányfények  

Tűzgátló nyílászárók  

Tűzvédő festékek  

Jelzőtáblák, feliratok, irányfények 

 

Elsősegélynyújtás tantárgy 18 óra 
A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei:  

 

Elsősegélynyújtás alapjai   

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  

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 és ellátása  

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása  

Fagyás tünetei, veszélyei és ellátása  
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Epilepsziás roham tünetei, ellátása  

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása  

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása 

 

Sérültek ellátása   

Sebellátás  

Hajszáleres vérzés  

Visszeres vérzés  

Ütőeres vérzés  

Belső vérzések és veszélyeik  

Orrvérzés ellátása  

A mérgezések fogalma, tüneteik és ellátásuk módja  

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid- (CO) mérgezés, metilalkohol-mérgezés  

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 sokk 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 

 

Környezetvédelem tantárgy 18 óra 

Kapcsolat:  

MK3EHSAK04GX17 – Környezet-, egészség- és munkavédelem, ergonómia (EHS alapok) 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei  

 

Környezetvédelem   

A környezetvédelem területei  

Természetvédelem  

Vízszennyezés, vízforrások  

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés  

Globális felmelegedés és hatása a földi életre  

Levegőszennyezés  

Zajszennyezés  

Hőszennyezés  

Fényszennyezés  

Talajszennyezés  

Nehézfémek  

Vízszennyezés  

Szennyvízkezelés  
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A környezetszennyezés egészségi hatásai  

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok  

Fontosabb európai uniós jogszabályok  

Az épített környezet védelme  

A munkahelyi környezet természetbarát kialakítása 

Munkahelyi/vállalati EHS célok és feladatok koordinációjának kiemelt szempontjai. 

 

Hulladékgazdálkodás   

Hulladékok kezelése  

Szelektív hulladék összegyűjtése, tárolása, gyűjtőhelyek kialakítása  

Veszélyes hulladékok tárolása és feldolgozása  

Hulladék újrahasznosítás  

Hulladékok végleges elhelyezése  

Hulladékok lebomlása  

Megújuló energiaforrások  

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok  

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása, tárolása  

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése 

Az iparbiztonság és a kémiai biztonság fő célkitűzései, a veszélyes tevékenységek 

azonosításának módja. 

 

 

Gyártási ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

Forgácsolás tantárgy 216 óra 
Kapcsolatok:  

MK3GYT1G04GX17 – Gyártástechnológia I. 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 33 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 67 % 

 

A tantárgy témakörei  

 

Forgácsolás alapjai   

A témakör a forgácsolással történő anyagleválasztás rendszerének elemeiről szól. A tanuló 

megismeri az MKGS-rendszer elemeit. Elemzi a gyártmányokat a megmunkálhatóság 

szempontjából. Megismeri az alkatrészek befogásának eszközeit és módjait. Megismeri a 

forgácsképzés folyamatát, az egyszerű szerszámok élgeometriáját.  

A témakör tartalmi elemei:  

 A forgácsolás fogalmi meghatározása  

 Forgácsolható anyagok  

 Az MKGS-rendszer elemei  

 A gyártmányok általános geometriai jellemzői (forgásszimmetrikus, síklapokkal határolt, 

szabad felületekkel határolt, vegyes geometriák)  

 A szabadságfok fogalma  

 Készülékek működési elve (ülékek - lefogók, satuk, tokmányok)  

 Forgácsolószerszámok (kialakítás, funkció)  

 Az általános esztergakés élgeometriája  

 A fúró élgeometriája  
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Forgácsolási eljárások   

Esztergagép (felépítése, a mozgások kinematikai modellje, munkadarab és szerszámok 

rögzítése)  

Esztergálási műveletek (külső felület megmunkálásának szerszámai, műveletei, belső 

felületek megmunkálásának szerszámai, műveletei)  

Marógép (felépítése, a mozgások kinematikai modellje, munkadarab és szerszámok 

rögzítése)  

Marási műveletek (síkmarás, külső, vagy felső függőleges felületek marása, horonymarás, 

fúrás, menetfúrás)  

Osztókészülék  

Fúrógép (felépítése, a mozgások kinematikai modellje, munkadarab és szerszámok 

rögzítése)  

Fúrási műveletek (fúrás, felfúrás, menetfúrás)  

Köszörűgép (felépítése, a mozgások kinematikai modellje, munkadarab és szerszámok 

rögzítése)  

Köszörülési műveletek (síkköszörülés, palástköszörülés, furatköszörülés, menetköszörülés)  

Alapvető technológiai számítások elvégzése a felsorolt technológiákra (főforgácsoló erő, 

forgácsolási teljesítmény, gépi főidő)  

 

Különleges megmunkálások   

Gyalulás, vésés  

Üregelés  

Finomfelületi megmunkálások (hónolás, tükrösítés)  

Fogazás  

Abrazív megmunkálások  

Szalagcsiszolás  

Lángvágás, plazmavágás  

Lézervágás  

Szikraforgácsolás  

 

Esztergálási feladatok   

Az esztergagép kezelőszerveinek megismerése  

Munkadarab befogása, tájolása  

Szerszámok befogása  

Külső felületek megmunkálása (keresztesztergálás, hosszesztergálás, beszúrás, leszúrás, 

menetesztergálás, recézés, rovátkolás, kúp esztergálása késtartószán elfordításával)  

Furatmegmunkálás (központfúrás, fúrás, felfúrás, furatesztergályozás, menetfúrás)  

 

Marási feladatok   

A marógépgép kezelőszerveinek megismerése  

Az alkalmazható marószerszámok befogásának módjai  

Munkadarab felfogása, tájolása  

Síkmarás  

Függőleges alkotójú felületek marása (szigetmarás, zsebmarás)  

Horonymarás (ujjmaróval, tárcsamaróval)  

Osztókészülék használata (egyszerű osztás alkalmazása)  

Fúrás, felfúrás, süllyesztés, menetfúrás  
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Projektfeladat   

A tanuló a rendelkezésre álló műhelyrajz alapján önállóan elkészít egy terméket 

hagyományos gyártási környezetben. Kiválasztja a szükséges gyártóberendezéseket, 

szerszámokat. Meghatározza a gyártási műveleteket. Legyártja a terméket. Az elkészült 

termékről mérési jegyzőkönyvet készít. A megmunkálás minden részletét dokumentálja. Az 

elkészült dokumentációt archiválja. Az elvégzett feladat a portfolió részét képezi.  

A dokumentáció tartalmazza:  

 a gyártmány rajzát  

 a gyártmány elemzését (gyártási szempontból)  

 a gyártási sorrend tervét  

 a gyártási műveletterveket  

 a mérési jegyzőkönyvet  

 a gyártmány fotóját  

 az oktató által kiadott százalékos értékelést  

 

Technológiai tervezés   

A technológiai tervezés lépései 

Technológiai és funkcionális helyesség elemzése 

Technológiai folyamatszakaszok 

Ráhagyásleválasztási terv 

Műveleti sorrend 

Megmunkálási ráhagyások 

Műveleti méretek meghatározása 

Helyzetmeghatározás 

Bázisok 

Készülékek 

Méretláncok 

Műveletterv, műveleti utasítás 

 

 

CNC-alapismeretek tantárgy 108 óra 
Kapcsolatok:  

MK3GYT1G04GX17 – Gyártástechnológia I. 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 28 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 72 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

A CNC alapjai   

Az NC-technika fejlődése (a programvezérlés kialakulása, az NC-vezérlések és -gépek 

fejlődése)  

A vezérlő berendezések fajtái (NC, SNC, CNC, DNC)  

A CNC-gépek szerkezeti kialakítása  

Főhajtómű, főorsó (hagyományos hajtás, integrált főhajtómű, motorok)  

Mellékhajtómű (meghajtó motorok, szánrendszer, golyósorsók, vezetékek)  

A CNC-gépek útmérő rendszerei  

Szerszámbefogók  
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Munkadarab-befogók  

A CNC-gépek koordinátarendszere  

A CNC-gépek vonatkoztatási pontjai  

 

Robotika   

A robottechnika történeti áttekintése  

Robotok alkalmazási területei  

Manipulátorok, robotok besorolása (vezérlés, felhasználási terület)  

Kézi vezérlésű manipulátorok  

Gépi programvezérlésű manipulátorok  

Ipari robotok (felépítés, hajtások, mozgástér)  

Ipari robotok megfogói (kialakításuk, funkcióik)  

Ipari robotok telepítése  

 

Gyártórendszerek   

A rugalmas gyártórendszer fogalma  

A gyártórendszer elemei  

Gyártórendszer-struktúrák  

A rendszerfelügyelet elemei  

Munkadarab-szervezés  

Szerszámszervezés  

Alrendszerek összekapcsolása  

 

Gyors prototípusgyártás   

A prototípusgyártás fogalma, funkciója (modell, gyártást támogató modell, funkcionális 

modell)  

Forgácsolással történő prototípusgyártás (többtengelyes marógép alkalmazása)  

Rétegtechnológiák működési elve (SLA, SLS, FDM, LOM, DSP)  

Rétegtechnológiák CAD-kapcsolata, modellek előkészítése 3D nyomtatásra  

A gyors prototípusgyártás felhasználási területei  

 

Szerszámgépek automtizálása  

Automatika alapjai 

Pneumatika 

Elektropneumatika 

Hidraulika 

 

 

CNC-programozás tantárgy 47 óra 
Kapcsolatok:  

MK3GYT1G04GX17 – Gyártástechnológia I. 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

CNC-eszterga programozása   
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A CNC-program felépítése (mondatok felépítése, leggyakoribb címek)  

Szerszámok programozott pontja  

Szerszámsugár-korrekció  

Munkadarab-nullpont  

Megmunkálási sík választása  

Technológiai adatok programozása (előtolás, fordulatszám, vágósebesség)  

Segédfunkciók programozása (M kódok)  

Méretmegadási módok (abszolút, növekményes, metrikus/inch)  

Elmozdulások programozása (egyenes gyorsjárat, lineáris interpoláció, körinterpoláció)  

Szerszámváltás esztergagépen  

Automatikus geometriai számítások  

Ciklusok (egyszerű és összetett ciklusok)  

 

CNC-marógép programozása   

A CNC-program felépítése (mondatok felépítése, leggyakoribb címek)  

Szerszámok programozott pontja  

Szerszámsugár-korrekció  

Szerszámváltás marógépen  

Teljes kör programozása  

Térbeli spirál interpoláció  

Programozott nullponteltolás  

Alprogram használata  

Fúróciklusok (mélyfúró, menetfúró)  

Különleges transzformációk (elforgatás, léptékezés, tükrözés)  

 

 

CNC-esztergálás tantárgy 93 óra 
Kapcsolatok:  

MK3GYT1G04GX17 – Gyártástechnológia I. 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

CNC-eszterga üzembe helyezése   

Az esztergagép szerkezeti kialakítása  

Fő- és mellékmozgások  

Karbantartási feladatok  

Biztonsági berendezések ellenőrzése  

Esztergagép bekapcsolása  

Kezelőfelület használata  

Referenciapontok felvétele  

 

CNC-programkészítés esztergára   

Kontúrleírások programozása (egyenes, kör, kontúrleírás, szerszámsugár-korrekció)  

Nagyoló ciklusok alkalmazása  
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Beszúrás (lépésenként, ciklus használatával)  

Menetesztergálás (lépésenként, ciklus használatával)  

 

CNC-esztergálás   

Munkadarab befogása, ütköztetése, támasztása  

Nullpontbemérés  

Szerszámok befogása, bemérése, korrekciós adatok beállítása  

Külső kontúrok esztergálása (nagyolás, simítás)  

Beszúrás, leszúrás  

Menetesztergálás  

Fúrás  

Belső kontúrok esztergálása  

 

 

CNC-marás tantárgy 93 óra 

Kapcsolatok:  

MK3GYT1G04GX17 – Gyártástechnológia I. 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

CNC-marógép üzembe helyezése   

A marógép szerkezeti kialakítása  

Fő- és mellékmozgások  

Karbantartási feladatok  

Biztonsági berendezések ellenőrzése  

A marógép bekapcsolása  

A kezelőfelület használata  

Referenciapontok felvétele  

 

CNC-program készítése marógépre   

Kontúrleírások programozása (egyenes, kör, kontúrleírás, szerszámsugár-korrekció)  

Maró- és fúróciklusok  

Síkmarás, szigetmarás, zsebmarás  

Alprogram használata  

 

CNC-marás   

Munkadarab felfogása, tájolása  

Nullpontbemérés  

Szerszámbemérés, korrekciós adatok megadása  

Síkfelületek marása  

Szigetmarás  

Zsebmarás  

Horonymarás  

Furatkészítés  

Menetkészítés  
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CAD-ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

CAD-rajzolás tantárgy 355 óra 

Kapcsolat: 

MK3GEPRG05GX17 – Géprajz és számítógépes rajzolás 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei  

 

2D rajzkészítés   

A tanuló elsajátítja a műszaki rajzban már tanult egyszerű szerkesztések és műszaki 

ábrázolási módok digitális módját.  

2D szoftver kezelőfelülete, a szerkesztési környezet beállítása (egyéni felhasználói 

környezet beállítása)  

Digitalizáló eszköz (egér) funkciói  

Rajzállományok beolvasása, mentése, rajzállomány-formátumok  

Fóliák alkalmazása, beállítható tulajdonságok listája  

Vonatkoztatási rendszerek ismertetése (koordináta környezet)  

Parancsok megadása (menü, ikonsor, parancssori begépelés), szintaktikája  

2D rajz elemek ismerete (vonal, szerkesztővonal, vonallánc, kör, körív, ellipszis, sokszög)  

Szöveges objektumok elhelyezése, szövegstílus létrehozása  

Elemek törlése, rajz frissítése  

Parancsok visszavonása, ismétlése 

Szerkesztési parancsok  

Módosító parancsok  

Szerkesztést könnyítő szolgáltatások (forrópontok)  

Sraffozás, felületkitöltés  

Méretmegadás, méretstílusok alkalmazása  

Blokkok alkalmazása  

Nyomtatás, nyomtatási stílus létrehozása 

 

Parametrikus alkatrészmodellezés   

Szoftverismeret:  

3D szoftver kezelőfelülete, tervezői környezet testreszabása  

Projekt fogalma, elemei  

Vázlatkészítés:  

2D vázlat létrehozása, koordináta-környezet ismertetése  

2D vázlat alapelemei (vonal, kör, körív, ellipszis, téglalap, sokszög, pont, szöveg)  

2D vázlatkészítés szerkesztési parancsai (letörés, lekerekítés)  

2D vázlat szerkesztési kényszerek ismertetése, alkalmazása  

Méretkényszerek alkalmazása  

Vázlaton alapuló alaksajátosságok alkalmazása (kihúzás, forgatás, söprés)  

Módosító parancsok ismertetése  

Kiosztás, tükrözés  

Szerkesztést könnytő lehetőségek (adatellenőrzés, paraméterek újbóli értékadása)  

Egyszerű forgásszimmetrikus és egyszerű síklapokkal határolt alkatrészek elemzése, 3D 

parametrikus modellezése  
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3D modellek továbbszerkesztése  

Munkasajátosságok felvétele (pont, sík, tengely, koordinátarendszer)  

Elhelyezett alaksajátosságok (furat, letörés, lekerekítés)  

Kiosztás, tükrözés  

Anyagtulajdonságok beállítása 

Vázlaton alapuló alaksajátosságok alkalmazása (pásztázás, spirál, dombornyomás, matrica, 

származtatott alkatrész, importálás)  

Intelligens alkatrészek létrehozása  

Szinkronmodellezés fogalma, alkalmazása  

A megjelenés tulajdonságainak beállítása (színek, anyagminták)  

Lemezalkatrészek létrehozása 

 

Parametrikus összeállítás-modellezés   

Összeállítás indítása  

Alkatrészek hozzáadása projektből  

Alkatrészek hozzáadása szabványos elemkönyvtárakból  

Összeállítási kényszerek alkalmazása (szerelési kényszerek: társítás, szögkényszer, érintő 

kényszer, befoglaló kényszer, szimmetriakényszer) 

Alkatrészek hozzáadása saját elemkönyvtárból  

Intelligens alkatrészek használata és készítése  

Adaptív alkatrészek létrehozása 

Derivált alkatrészek létrehozása  

Összeállítási kényszerek alkalmazása (mozgáskényszerek: forgató, forgó-haladó; 

megvezetés-kényszer)  

Kényszerek meghajtása, mozgási animációk mentése videófájlba  

Szerkezet ütközésvizsgálata  

Fő- és részösszeállításból álló konstrukciók létrehozása  

Hegesztési összeállítás készítése 

 

Rajzkészítés   

Rajzkészítés indítása  

Rajzlap kiválasztása (méret, orientáció, szövegmező)  

Rajz I-tulajdonságainak beállítása (rajzoló, alkatrésznév, anyagtulajdonságok)  

Bázisnézet meghatározása, elhelyezése, méretarány beállítása  

Megfelelő számú vetület elkészítése  

Ferde vetület készítése  

Metszetek készítése (teljes, rész, befordított)  

Kiemelt részlet készítése  

Szélsőhelyzet szerkesztése  

Kitörés létrehozása  

Megtört alkatrészábrázolás  

Szelvény létrehozása  

Tengelyvonalak elhelyezése a vetületi ábrákon  

Méretháló készítése  

Méretek megjelenésének, stílusának, értékének manipulálása  

Szöveges információk elhelyezése (egyszerű szöveg, mutatóvonalhoz csatlakozó szöveg)  

Felületi érdesség jeleinek elhelyezése 

Alkatrészrajz továbbszerkesztése, kiegészítése rajzlap környezetben  

Összeállítási rajz készítése  

Tételjegyzék készítése, szerkesztése  
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Tételszámok elhelyezése  

Alak és helyzetpontossági jelölések elhelyezése  

Lemeztárgyak ábrázolása (vetületek, teríték) 

Hegesztési összeállítási rajz készítése  

Teljes dokumentáció készítése (alkatrészmodellek, összeállítási modell, robbantott modell, 

alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, robbantott ábra, termékprezentáció fotorealisztikus 

képei) 

 

Termékprezentáció   

Összeállítások robbantott modelljeinek elkészítése (kimozgatás, forgatás)  

Nézőpontok beállítása  

Szerelési szimuláció készítése  

Animáció exportálása videófájlba  

Anyagminták hozzárendelése modellekhez  

Kamera beállítások  

Fények beállítása  

Fotorealisztikus képek exportálása 

 

Korszerű parametrikus szolgáltatások   

Gyors kötelembeépítés (csavarok, szegek)  

Szabványos idomacélokkal végezhető műveletek  

Tengelytervező  

Fogazott alkatrész tervező (hengeres fogaskerék, kúp fogaskerék, csigahajtás)  

Csapágyméretezés  

Reteszkötés méretezés  

Rugótervező (húzó, nyomó, tányér, torziós)  

Végeselemes terhelésvizsgálat  

3D nyomtatás előkészítés 

 

Projektfeladat   

Ötéves szakmai képzés esetén:  

11. évfolyam: Egy legalább öt alkatrészből álló szerkezet összeállítási rajza 2D 

környezetben, valamint a nem szabványos alkatrészek műhelyrajzai. Szükséges a 

dokumentáció elektronikus és nyomtatott formája.  

12. évfolyam: Egy (szabványos kötőelemeken kívül) legalább öt alkatrészből álló szerkezet: 

alkatrészmodelljei, összeállítása, alkatrészek műhelyrajzai, összeállítási rajza 3D 

parametrikus környezetben. Szükséges a dokumentáció elektronikus és nyomtatott formája.  

13. évfolyam: A kiválasztott, (szabványos kötőelemeken kívül) minimum öt, maximum tíz 

alkatrészből álló szerkezet komplett műszaki dokumentációjának elkészítése (parametrikus 

modellek, alkatrész és összeállítási rajzai, robbantott ábra, műszaki leírás). Szükséges a 

dokumentáció elektronikus és nyomtatott formája.  

Kétéves szakmai képzés esetén:  

1/13. évfolyam tartalma megfelel az ötéves képzés 11-12. évfolyam tartalmának  

2/14. évfolyam tartalma megfelel az ötéves képzés 13. évfolyam tartalmának 

 

 

Műszaki ábrázolás tantárgy 198 óra 

Kapcsolat: 

MK3GEPRG05GX17 – Géprajz és számítógépes rajzolás 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 
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Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

Műszaki ábrázolás   

Az ábrázolás során alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok  

Szabványos lapméretek  

A vetületképzés szabályai, szabványok  

A méretarány fogalma, alkalmazása  

Egyszerű alkatrészek vetületi ábrázolása  

Metszeti ábrázolás (teljes metszet, lépcsős metszet, részmetszet, befordított metszet, szelvény, 

félnézet-félmetszet)  

Kitöréses ábrázolás  

Kiemelt részlet, részvetület  

Megtörés  

Mérethálózat megadásának szabályai  

Méretmegadás  

Mérettűrések megadása  

Mozgó alkatrész szélső helyzete  

Technológiai utasítások megadása  

Technológiai táblázatok elhelyezése  

Felületi minőség jelölése  

Alak- és helyzetpontossági jelek elhelyezése 

 

Kötőelemek   

Menetek fajtái, jelölésük  

Külső és belső menetek szabványos ábrázolása  

Csavarkötések  

Csavarbiztosítások  

Szegek, csapszegek, rögzítő elemek ábrázolása  

Ék, reteszkötés ábrázolása  

Bordáskötés ábrázolása  

Csapágyak típusai, ábrázolásuk  

Csapágybeépítés 

 

Forgómozgást végző gépelemek   

Fogaskerekek fajtái, ábrázolásuk  

Lánchajtás elemei, ábrázolásuk  

Szíjtárcsák fajtái, ábrázolásuk 

 

Rugók   

Rugók jellemző tulajdonságai  

Nyomórugók kialakítása, ábrázolása, felhasználása  

Húzórugók kialakítása, ábrázolása, felhasználása  

Csavarrugók kialakítása, ábrázolása, felhasználása  

Tányérrugó kialakítása, ábrázolása, felhasználása 

 

Hajtások  

Szíjhajtások kialakítása, ábrázolása 

Fogaskerékhajtások kialakítása, ábrázolása 
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Mozgásátalakítás elemei és ábrázolásuk 

A hajtás elemeinek igénybevételei, szilárdsági méretezésük, ellenőrzésük 

 

Összeállítási rajzok  

Hajtások, hajtóművek ábrázolása 

Szereléshelyes konstrukciók 

Nem oldható kötések ábrázolása 

 

 

CAM-ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

CAM-ismeretek tantárgy 31 óra 

Kapcsolat: 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

CAM alapjai   

 A CAM fogalma, értelmezése  

 A CAM gyártási rendszer funkcionális összetevői  

 Irányítási feladatok a gyártásban  

 Korszerű CAM-szoftverek, modulok  

 CAM-szoftverek sajátosságai  

 Elérhető szolgáltatások  

 

Gyártási geometriák   

 A gyártástervezés során előforduló geometriák: gyártmány, előgyártmány, gyártóeszköz, 

gyártóberendezés  

 Gyártmányok geometriái  

 2D és 3D geometriák, elkészítési lehetőségek  

 Geometria importálásának lehetőségei, szabványos transzfer fájltípusok  

 

Előgyártmányok   

A témakör tartalmazza a megmunkálandó nyers darab geometriájának alkalmazási 

lehetőségeit.  

 Az előgyártmány geometriai szerepe  

 Az előgyártmány modellje  

 2D geometriák  

 3D geometriák  

 Automatikus előgyártmány-modellek  

 Saját készítésű, alakos előgyártmány modellek alkalmazása  

 

Geometria feldolgozása   

A témakör a CAM-szoftverbe importált geometria gyártásalapú feldolgozásával, a 

leválasztandó anyagmennyiség eltávolításának tervezésével foglalkozik. 

 Esztergálási geometriák  
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 Homlokfelület, palástfelület, beszúrások, furat, belső megmunkálások, menetek  

 Marási geometriák  

 Síkmarás, szigetek, zsebek, furatok, kontúrok  

 

Posztprocesszálás   

A témakör a megmunkáláshoz szükséges szerszámmozgások definiálásával, és azok adott 

szerszámgépre, vezérlőre történő leképezésével foglalkozik.  

 A szerszámpályák generálásához szükséges geometriai információk – alaksajátosságok, 

szerszámok, szerszámgép, készülékek  

 A szerszámpályák generálásának menete  

 Szimulációs lehetőségek, a szimuláció előnyei  

 A szerszámpályák lefordítása vezérlésfüggő CNC-programmá – posztprocesszálás  

 

Adatátvitel   

A témakör a posztprocesszált vezérlésfüggő CNC-programok és egyéb információk 

szerszámgépre illesztésének lehetőségeit mutatja be.  

 Adattárolás a CNC-gépeken  

 Offline adatátviteli lehetőségek  

 DNC alkalmazása  

 Helyi hálózati kommunikációs lehetőségek  

 Felhőalapú kommunikáció  

 

Adattárolás   

A témakör a megtervezett megmunkálási technológiák eredményeként létrehozott CNC-

programok és egyéb információk szerszámgépen történő tárolásának lehetőségeit ismerteti. 

 Adattárolás a szerszámgép saját adathordozóján  

 Adattárolás külső számítógépen  

 Felhőalapú tárolás  

 

 

CAM-műveletek tantárgy 62 óra 

Kapcsolat: 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

Esztergálási geometriák   

A témakör az esztergálással megmunkálható alaksajátosságok felismerésével, 

meghatározásával, valamint a megmunkálás tervezésével foglalkozik. 

 Esztergálási megmunkálási környezet beállítása  

 Esztergaszerszámok kiválasztása, alkalmazott lapkák, az egyes szerszámokkal 

elvégezhető műveletelemek  

 Technológiai adatok beállítása  

 Homlokfelület megmunkálása (nagyolás, simítás)  

 Palástfelület megmunkálása (nagyolás, simítás)  
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 Beszúrások elvégzése palást- és homlokfelületen (nagyolás, simítás)  

 Fúrás, furatmegmunkálás (nagyolás, simítás)  

 Menetmegmunkálás külső és belső felületen  

 Beszúrások elvégzése furatokban  

 Beszúrás elvégzése homlokfelületen  

 Leszúrás  

 Szerszámpályák generálása  

 

Esztergálási műveletelemek   

A témakör a CNC-esztergagépeken előforduló megmunkálási lehetőségek jellegzetes 

műveletelemeivel foglalkozik. 

 Esztergálási megmunkálási környezet beállítása  

 Esztergaszerszámok kiválasztása, alkalmazott lapkák, az egyes szerszámokkal 

elvégezhető műveletelemek  

 Technológiai adatok beállítása  

 Homlokfelület megmunkálása (nagyolás, simítás)  

 Palástfelület megmunkálása (nagyolás, simítás)  

 Beszúrások elvégzése palást- és homlokfelületen (nagyolás, simítás)  

 Fúrás, furatmegmunkálás (nagyolás, simítás)  

 Menetmegmunkálás külső és belső felületen  

 Beszúrások elvégzése furatokban  

 Beszúrás elvégzése homlokfelületen  

 Leszúrás  

 Szerszámpályák generálása  

 

Esztergálási szimuláció   

A témakör az esztergálás során készült szerszámpályák megmunkálás szimulációjával, a 

tervezett megmunkálás szimulációjával foglalkozik. 

 A szimulációs környezet beállítása  

 A tervezett megmunkálás lefuttatása  

 Ellenőrzés: ütközésvizsgálat, maradékanyag meghatározás  

 A forgácsolás egyéb adatainak meghatározása: gépi idő, szerszámidők  

 Posztprocesszálás  

 

Marási geometriák   

A témakör a marással megmunkálható alaksajátosságok felismerésével, meghatározásával, 

valamint a megmunkálás tervezésével foglalkozik. 

 Marási megmunkálási környezet beállítása  

 Marószerszámok kiválasztása, az egyes szerszámokkal elvégezhető műveletelemek  

 Technológiai adatok beállítása  

 Síkmarás (nagyolás és simítás)  

 Szigetmarás (nagyolás és simítás)  

 Zsebmarás (nagyolás és simítás)  

 Fúrási műveletek  

 Profilozási eljárások (nagyolás és simítás)  
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 Szerszámpályák generálása  

 

Marási műveletelemek   

A témakör a CNC-marógépeken előforduló megmunkálási lehetőségek jellegzetes 

műveletelemeivel foglalkozik. 

 Marási megmunkálási környezet beállítása  

 Marószerszámok kiválasztása, az egyes szerszámokkal elvégezhető műveletelemek  

 Technológiai adatok beállítása  

 Síkmarási (nagyolás és simítás) stratégiák, optimalizálás  

 Szigetmarás (nagyolás és simítás) stratégiái, optimalizálás  

 Zsebmarás (nagyolás és simítás) stratégiái, optimalizálás  

 Fúrási műveletek - telibefúrás, felfúrás stratégiái, optimalizálás  

 Profilozási eljárások (nagyolás és simítás) stratégiái, optimalizálás  

 Szerszámpályák generálása  

 Elérhető felületi minőség  

 Gépi idő meghatározása  

 

Marási szimuláció   

A témakör a marás során készült szerszámpályák megmunkálás szimulációjával, a tervezett 

megmunkálás szimulációjával foglalkozik. 

 A szimulációs környezet beállítása  

 A tervezett megmunkálás lefuttatása  

 Ellenőrzés: ütközésvizsgálat, maradékanyag meghatározás  

 A forgácsolás egyéb adatainak meghatározása: gépi idő, szerszámidők  

 Posztprocesszálás  

 

Projektfeladat   

A témakör a tantárgy témáihoz tartozóan egy komplex megmunkálás-tervezési feladatot 

tartalmaz. A projekt során egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész 

megmunkálását kell megtervezni a következő szempontok szerint:  

 Mindkét darabhoz készüljön két-két eltérő megmunkálási stratégiát tartalmazó gyártási 

terv.  

 A gyártási terv tartalmazza a megmunkálások CAM-szoftverrel készült terveit, a 

szerszámpályákat, a szimuláció eredményeit.  

 A projekt készítője a feladat során hasonlítsa össze a különböző megmunkálási 

stratégiákat, határozza meg az előnyöket, illetve hátrányokat. Összegezze véleményét, és 

válassza ki a gyártás szempontjából optimálisabb megoldást.  

 Készítse el a feladat dokumentációját, amelyet a portfóliójának részeként kell a 

továbbiakban kezelni.  

 

Gyártási dokumentáció tantárgy 47 óra 

Kapcsolat: 

MK3CAMRG04G317 – CAM rendszerek 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 
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Műveleti sorrendterv   

A témakör az alkatrész elkészítéséhez szükséges minden műveletet és azok sorrendjét 

tartalmazó dokumentummal foglalkozik. A témakör elemei:  

‒ Megmunkálási igények meghatározása  

‒ Befogási elrendezések meghatározása  

‒ Megmunkáló eszközök kiválasztása  

‒ Készülékek, mérőeszközök kiválasztása  

‒ A dokumentum felépítése, kitöltésének követelményei  

 

Műveleti utasítás   

A témakör egy dokumentummal foglalkozik, amely egy műveletet és annak konkrét paramétereit 

tartalmazza. A témakör elemei:  

‒ A művelet műveletelemekre bontása  

‒ A hozzárendelt ráhagyási alakzat kijelölése  

‒ Szerszámválasztás  

‒ Az alkalmazott technológiai adatok kiválasztása  

‒ A dokumentum felépítése, kitöltésének követelményei  

 

Felfogási terv   

A témakör az egy művelethez tartozó munkadarab-felfogás elrendezését és annak konkrét 

paramétereit tartalmazó dokumentummal foglalkozik. A témakör elemei:  

‒ A befogás módja és készülékei  

‒ A megmunkálás munkadarabhoz tartozó koordinátarendszerének kezdőpontja  

‒ A befogáshoz tartozó méretek, kinyúlások  

‒ A dokumentum felépítése, kitöltésének követelményei  

 

Szerszámterv   

A témakör az alkatrész elkészítéséhez szükséges szerszámokat, azok paramétereit tartalmazza. 

A témakör elemei:  

‒ Adott szerszámgépen használt szerszámok kiválasztása  

‒ A szerszámok jelölése  

‒ A szerszámtárban elfoglalt helyének sorszáma  

‒ A megmunkálási programban szükséges szerszámjelölés  

‒ A dokumentum felépítése, kitöltésének követelményei  

 

CNC-program   

A témakör a posztprocesszálás eredményeként létrejövő CNC-programmal foglalkozik. A 

témakör elemei:  

‒ A program mentési lehetőségei  

‒ A program azonosítása  

‒ A program strukturált tárolása  

‒ Utólagos szerkesztés, a változások nyomon követése  

 

CNC-program szerszámgépre illesztése   

A témakör az elkészült CNC-program szerszámgépre történő eljuttatásával, és az adott gépen 

történő üzembe helyezéssel foglalkozik. A témakör elemei:  

‒ A program szerszámgépen való futtatásának lehetőségei  
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‒ Száraz futtatás  

‒ Az esetleges módosítások elvégzése  

‒ A módosítások nyomon követése  

 

Projektfeladat 

‒ Alkatrészek gyártási dokumentációinak elkészítése. 

‒ A gyakorlatok során a tanulók konkrét alkatrész teljes technológiai tervét és a szükséges 

gyártási dokumentációkat készítik el. A feladatmegoldáshoz alkalmazzák a korszerű 

számítógépes szoftvereket. 

 

 

Műszaki ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

Műszaki mérés tantárgy 134 óra 

Kapcsolat:  

MK3GYT1G04GX17 - Gyártástechnológia I. 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

Geometriai mérések   

A témakör az alapvető geometriai mérések eszközeinek, módszereinek és a mérési feladatok 

elvégzésének, dokumentálásának az ismereteit tartalmazza. Ez az alábbi tudásanyag és 

gyakorlati készségek elsajátítását jelenti:  

‒ A mérettűrések megadási lehetőségei, értelmezése, tűréstáblázatok használata, határméretek 

meghatározása  

‒ A mérési hiba előfordulási lehetőségei, ezek kiküszöbölése  

‒ A mérőeszközök ellenőrzése, beállítása  

‒ A mérő- és ellenőrzőeszközök kiválasztása a mérendő méret függvényében vagy az előírt 

mérő-, ellenőrzőeszköz használata a mérésekhez  

‒ A mechanikus és digitális mérőeszközök használatának alapjai  

‒ A külső méretek mérése, ellenőrzése egyszerű mérőeszközzel: tolómérő, talpas tolómérő, 

mikrométer  

‒ A belső felületek mérése, ellenőrzése egyszerű mérőeszközzel: tolómérő, furatmikrométer, 

into  

‒ A szögek mérése mechanikus és digitális szögmérővel  

‒ A külső és belső kúpok mérési módszereinek megismerése  

‒ A mérőórás mérések elvének ismertetése, mérőórák használatának megismerése, 

mérőhasábok alkalmazása  

‒ Az idomszeres ellenőrzések elvének megismerése, megy és nem megy oldal jelentése, 

ellenőrzés villás és dugós idomszerrel  

‒ A külső és belső menetek mérésének, ellenőrzésének módszerei, menetek mérése menet 

mikrométerrel és ellenőrzésük menetidomszerrel, menetfésűvel  

‒ Speciális mérőeszközök megismerése: magasságmérő, finomtapintók, optikai hosszmérőgép, 

mérőmikroszkóp, projektor  

‒ A méréshez használható segédeszközök megismerése: síklapok mérőasztal, központosító 

tengelyek, mérőprizmák  
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‒ A mérési jegyzőkönyv, dokumentáció kitöltése számítógép alkalmazásával, felvételi vázlatok 

készítése méretellenőrzéshez  

 

Alak- és helyzetellenőrzés   

A témakör az alap alak- és helyzettűrések ellenőrzéseinek elméleti és gyakorlati ismereteit 

tartalmazza. A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

‒ A géprajzokon megadott alak- és helyzettűrés előírásainak értelmezése  

‒ Az alak- és helyzettűrés ellenőrzési módszereinek és eszközeinek a megismerése  

‒ Az egyenesség és síklapúság ellenellenőrzése élvonalzóval, mérőórával  

‒ A köralakúság és hengeresség ellenőrzése mérőórával  

‒ A merőlegesség ellenőrzése derékszöggel, szögmérővel  

‒ A párhuzamosság ellenőrzése tolómérővel, mikrométerrel, mérőórával  

‒ A radiális ütés ellenőrzése mérőórával  

‒ A mérési jegyzőkönyv, dokumentáció kitöltése számítógép alkalmazásával  

 

Felületi érdesség   

A témakör a felületi érdesség mérőszámainak értelmezésével és a felületi érdesség mérésének 

módszereivel foglalkozik. Az alábbi ismeretek és gyakorlati alkalmazások elsajátítására kerül 

sor:  

‒ A felületek jellemzői, a felületi érdesség mérőszámainak értelmezése  

‒ A méret- és alaktűrés kapcsolata a felületi érdességgel  

‒ Az alkatrészrajzokon megadott felületi érdességek értelmezése  

‒ A felületi érdesség mérésének módszerei  

‒ A felületi érdesség meghatározása összehasonlító méréssel  

‒ A felületi érdesség mérőeszközeinek a megismerése  

‒ A mérési jegyzőkönyv, dokumentáció kitöltése számítógép alkalmazásával  

 

3D méréstechnika   

A témakör a 3D mérési módszer, a koordináta méréstechnika értelmezésével, sajátosságaival, 

a korszerű ellenőrzési lehetőségekkel foglalkozik. A témakörben az alábbi ismeretek és 

gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

‒ Koordinátarendszerek, a koordinátamérés mint mérési módszer  

‒ Koordináta mérőgépek, mérőgépek fajtái, kialakítások közötti különbségek, mérőgépek 

rendszerei  

‒ Mérések előkészítése, a mérendő darab reprodukálható felhelyezése a mérőasztalra  

‒ A mérést befolyásoló tényezők, a mérőelem kalibrálása  

‒ Kézi és gépi mérések  

‒ A mérhető geometriai elemek, azok felvétele  

‒ Mérési koordinátarendszer felvétele  

‒ Mérési stratégia kidolgozása, végrehajtása  

‒ A mérés automatizálása, CNC-mérés, programozási lehetőségek  

‒ A mérési eredmények számítógépes dokumentálása, kiértékelés  

 

SPC   

A témakör a statisztikai folyamatszabályozás jelentőségének bemutatásával foglalkozik, a 

mérési eredmények és a gyártás minőségének összefüggéseit feltárva. Az alábbi ismeretek és 

gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor:  

‒ A statisztikai folyamatszabályozás lényege, sajátosságai  
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‒ Adatgyűjtési lehetőségek  

‒ Sorozatmérés, hatékony sorozatmérési módszerek, a digitális mérés lehetőségei  

‒ A sorozatmérés eredményeinek rögzítési lehetőségei, digitális módszerek  

‒ Statisztikai paraméterek meghatározása – terjedelem, átlag, szórás  

‒ A mérési eredmények grafikus megjelenítése, hisztogram  

‒ A statisztikai paraméterek összefüggése a gyártási folyamattal  

‒ A paraméterek időbeli változása, ábrázolás grafikonon – átlag-, terjedelem-, szóráskártya  

‒ Az eredmények dokumentálása digitálisan  

‒ Levonható következtetések a gyártás minőségére vonatkozóan, beavatkozási lehetőségek  

 

Anyagvizsgálat   

A témakör az anyagtulajdonságok jelentőségét ismerteti az alkatrészek gyártásának, 

gyárthatóságának megközelítéséből.  

‒ Anyagvizsgálatok csoportosítása, az egyes eljárások alkalmazásának célja  

‒ Statikus keménységmérési eljárások  

‒ Mérés Brinell, Rockwell, Vickers eljárásokkal  

‒ A mérési eredmények számítógépes dokumentálása, kiértékelés  

 

 

Ipari anyagok tantárgy 108 óra 

Kapcsolat:  

MK3ANISG05GX17 - Anyagismerer 

A tantermi oktatás aránya: 100 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 0 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

Anyagjellemzők   

A témakör az anyagok általános tulajdonságaival, azok csoportosításával foglalkozik.  

‒ Az anyagok tulajdonságainak csoportosítása, fontosabb jellemzők  

‒ Fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai tulajdonságok  

‒ Az anyagfajták csoportosítása  

‒ Fémes-, nem fémes-, segédanyagok  

 

Fémek és ötvözeteik   

A témakör részletesen tartalmazza a vasötvözetek és nem vasfémek gyakorlati előfordulásait, 

alkalmazását, az ötvözetek sajátosságait, szabványos jelölésrendezését.  

‒ A fémek általános tulajdonságai, anyagszerkezetük jellemzői  

‒ A vasötvözetek csoportosítása  

‒ Ötvözetlen és ötvözött szerkezeti acélok  

‒ Öntöttvasak  

‒ Szerszámacélok  

‒ Az ötvözetek anyagjelölése az MSZ EN és az ISO DIN szabványok segítségével  

‒ Könnyűfémek és ötvözeteik  

‒ Anyagjelölések az MSZ EN és az ISO DIN szabványok segítségével  

‒ Egyéb nem vasfémek és ötvözeteik  

‒ Anyagok kiválasztása előírt tulajdonság alapján szabványból, katalógusból, digitális 

adatbázisból, ekvivalens anyagjelölések  
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Metallográfia alapjai  

‒ Kristályrendszerek, kristálytani alapfogalmak 

‒ A fémek kristályos szerkezete.  

‒ Az allotrópia, anizotrópia, textúra fogalma. 

‒ A fémes anyagok rugalmas és maradó alakváltozása.  

‒ A felkeményedés jelensége.  

‒ A fémek tulajdonságainak változása hidegalakítás hatására.  

‒ Rácshibák, alakváltozás mechanizmusai, diffúzió. 

‒ Termodinamikai alapok.  

‒ A folyadékok megszilárdulásának folyamata egyfázisú és többfázisú rendszerekben.  

‒ A fázis, fázisátalakulás, ötvözet fogalma, ötvözetek típusai.  

‒ Színfémek és kétalkotós ötvözetek jellegzetes egyensúlyi diagramjai.  

‒ Eszményi kétalkotós diagramok.  

 

Szerszámanyagok   

A témakör ismerteti a gyártás során előforduló szerszámok anyagainak felhasználhatóságát, 

alkalmazását az egyes forgácsolási eljárások során.  

‒ Ötvözött szerszámacélok  

‒ Keményfémek  

‒ Kerámiák  

‒ Szuperkemény szerszámanyagok  

‒ Kompozitok  

 

Nemfémes szerkezeti anyagok   

A témakör a gyakorlatban előforduló nem fémes szerkezeti anyagok általános tulajdonságaival 

foglalkozik.  

‒ Műanyagok csoportosítása, általános tulajdonságaik  

‒ Polimerizációs műszaki műanyagok  

‒ Műgyanták  

‒ Műszaki gumik  

 

Hőkezelés   

A témakör az egyes anyagfajták tulajdonságainak hőkezeléssel történő módosításával 

foglalkozik.  

‒ A hőkezelés fogalma, jelentősége  

‒ Az anyagtulajdonságok változtatásának lehetőségei hőkezeléssel  

‒ Az egyes anyagfajták hőkezelt állapotai, azok hatása a forgácsolásra  

‒ Acélok hőkezelési lehetőségei, hőkezelt állapotai  

‒ A könnyűfémek hőkezelési lehetőségei, hőkezelt állapotai  

‒ A műanyagok hőkezelési lehetőségei, hőkezelt állapotai  

‒ Az Fe-Fe3C rendszer és ennek jellegzetes tartományai, allotróp módosulatok.  

‒ Fázisdiagram, szövetdiagram.  

‒ Ötvözőelemek hatása az állapotábrára.  

‒ γ→α átalakulások, C-görbék származtatása.  

‒ Hűtési módok. Hűtési erélyesség. A hipo- és a hipereutektoidos acél izotermás és folyamatos 

hűtésre érvényes C-görbéi. 

 

Anyagok kiválasztása   
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A témakör az anyagok kiválasztási szempontjait, gyakorlatát ismerteti.  

‒ Az anyagfajták jellemzőinek kikeresése szabványokból, katalógusokból, internetes 

forrásokból  

‒ Adott követelményeknek megfelelő anyagfajta kiválasztása  

‒ Anyagtulajdonságok ellenőrzése meghatározott anyagjelölés alapján  

 

Kenőanyagok   

A témakör a szerszámgépek működtetéséhez szükséges kenőanyagok, valamint a forgácsolási 

folyamatok hűtő-kenő folyadékainak alkalmazásához szükséges ismereteket tartalmazza.  

‒ Kenőanyagok csoportosítása  

‒ Kenőanyagok jellemzői  

‒ Kenőolajok fajtái, jelölésük  

‒ Kenőzsírok fajtái, jelölésük  

‒ Egyéb kenőanyagok: molibdén-szulfid, grafit, zsírkő  

‒ Hűtő-kenő folyadékok funkciói; követelmények, szabványos jelölésük  

 

Anyagok gyors prototípusgyártáshoz   

A témakör a számítógépes tervezés során alkalmazott korszerű gyors prototípusgyártás 

technológiákról, illetve az azokhoz felhasznált anyagokról nyújt ismereteket.  

‒ A gyors prototípusgyártás előnyei, alkalmazása  

‒ Technológiák  

‒ Lézeres sztereolitográfia  

‒ Szelektív lézeres szinterezés  

‒ Közvetlen fém lézeres szinterezés  

‒ Rétegelt darabgyártás  

‒ 3D nyomtatás - huzalleolvasztás, polyjet, porragasztás  

 

 

Mechanika tantárgy 72 óra 

A tantermi oktatás aránya: 100 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 0 % 

 

A tantárgy témakörei: 

 

Statika   

A témakör az egyes alkatrészeket érő terhelések meghatározásával, és azok következményeivel 

foglalkozik.  

‒ Merev testek statikája  

‒ Az erő, erőrendszer jellemzése  

‒ Síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározása számítással és szerkesztéssel közös pontban 

metsződő hatásvonalú erőrendszer esetén  

‒ A statika módszerei  

‒ A nyomatéki tétel  

‒ Síkidomok súlypontjának meghatározása számítással  

‒ Stabilitás  

‒ Párhuzamos hatásvonalú erőrendszer  

‒ Tartók statikája  

‒ Kéttámaszú tartó koncentrált, megoszló és vegyes terhelése  
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‒ Reakcióerők meghatározása számítással  

‒ Igénybevételi ábrák (veszélyes keresztmetszet, maximális nyomaték) szerkesztése, számítása  

‒ Tartók terhelés szerinti vizsgálata  

 

Szilárdságtan   

A témakör az alkatrészek viselkedését mutatja be különböző terhelések hatására, illetve hogy 

hogyan tudnak megfelelni különböző igénybevételeknek.  

‒ A méretezés és ellenőrzés szerepe a műszaki gyakorlatban  

‒ Húzó és nyomó igénybevétel méretezése, ellenőrzése  

‒ Hajlító igénybevétel méretezése, ellenőrzése  

‒ Nyíró igénybevétel méretezése, ellenőrzése  

‒ Csavaró igénybevétel méretezése, ellenőrzése  

‒ Kihajlás jellemzése  

‒ Összetett igénybevételek esetei, méretezése, ellenőrzése  

 

 

Speciális szakmai ismeretek 

 

Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy 36 óra 

Kapcsolat: 

MK3GAZJM04GX17 - Gazdálkodási és jogi ismeretek 

A tantermi oktatás aránya: 100 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 0 % 

 

Tananyagtartalom: 

 

Az állam feladatai napjainkban 

Az állam bevételei 

Az állami gazdaságpolitika céljai 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára 

A bankrendszer a mai gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 

A pénzügyi közvetítők 

 

Jogi alapfogalmak 

Jogi személyek 

Társasági szerződés, alapítás 

Szerződések fajtái (adásvételi, ajándékozási, megbízási, stb) 

Szerződések tartalmi elemei 

A vállalkozás, vállalkozó fogalma 

A vállalkozások típusai, sajátosságai, egyedi szabályai 

A vállalkozások környezete 

A vállalkozás vezetése és szervezete 

A vállalkozás tervezési folyamatai 

Stratégia és operatív tervezés 

A nem nyereségérdekelt szervezetek megismerése 

Saját vállalkozás előnyök-hátrányok 

Vállalkozói kompetenciák 

Üzleti ötlet kidolgozása 
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Vállalkozás alapításának finanszírozási kérdései 

Vállalkozás alapítás szabályai napjainkban 

Szükséglet felmérés, piackutatás marketing eszközökkel 

Bevételek és költségek tervezése, 

A vállalkozás gazdálkodási tevékenysége 

A termelési, szolgáltatási folyamat 

Adók, járulékok, támogatások 

Az üzleti terv szükségessége, felépítése 

Számvitel fogalma, feladatai, beszámolási kötelezettség 

Mérleg, eredménykimutatás tagolása 

Vezetői összefoglaló 

A vállalkozás bemutatása, környezete 

Marketing Terv 

Működési terv 

Vezetőség és szervezeti felépítés 

Pénzügyi terv 

Mellékletek 

Sikeres vállalkozások jellemzői 

Az esetleges kudarc okai, kezelése 

 

 

Alkalmazott informatika tantárgy 124 óra 

Kapcsolatok: 

MK3INF1A04GX17 – Mérnöki informatika I. 

MK3INF2A04GX17 – Mérnöki informatika II. 

A tantermi oktatás aránya: 0 % 

Gyakorlati helyszínen történő oktatás aránya: 100 % 

 

Tananyagtartalom: 

 

Számítástechnikai alapok 

Számítástechnika történet  

Számrendszerek, számábrázolás, bit, byte, ASCII, Unicode  

Hardverelemek, CPU, I/O, portok Operációs rendszerek 

Hálózatok 

Hálózati felépítés (topológiák, router, gateway, DNS, IP cím)  

Internet biztonság (https, digitális aláírás…)  

Adatbázis 

Adatbázisrendszerek (Alapfogalmak, adatmodellek, egyed-típus, relációs adatbázis…) 

Adatbázisrendszerek (SQL nyelv)  

Irodai programok - Táblázatkezelés.  

Beállítások. Adatok bevitele, szerkesztése. Kitöltés sorozatokkal, egyéni listák, 

automatikus javítás. Adatbevitel ellenőrzése. Tartományok mozgatása, másolása. 

Táblázat, cellák formázása (számok és dátumok, szegélyek, háttér). Számítások 

képletekkel. Képletek másolása. Hivatkozások, névmegadás. Precedencia elv.  

Függvények használata. (Statisztikai, logikai, pénzügyi, adatbázis, mátrix függvények.) 

Diagramok létrehozása és szerkesztése. A diagram típusai. 

Adatkigyűjtés, szűrés (autó, irányított). Adatok sorba rendezése. Részösszegek képzése. 

Függvények egymásba ágyazása. 

A munkalap oldalbeállításai. Táblázatok formázása a nyomtatás előtt. 
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Nagyméretű táblázatok kezelése.  

Háromdimenziós táblák. 

Célérték keresése. Solver. 

Irodai programok – Adatbáziskezelő (ACCESS) 

Relációs adatbázisok. (Táblák, kulcsok, kapcsolatok, rekordok, mezők, indexek fogalma.) 

Az Access grafikus felületének áttekintése. Adattábla létrehozása, szerkesztése. Mezők 

formátuma. 

Kapcsolatok adattáblák között. Hivatkozási integritás. Adatok feltöltése, módosítása, 

törlése. 

Adattáblák importálása, csatolása. 

Választó lekérdezés. Rekordok rendezése, szűrése.  

Összesítések készítése. A Kifejezés-szerkesztő használata. Paraméteres lekérdezés. 

Kereszttáblás lekérdezések. 

Módosító lekérdezések: táblakészítő, frissítő, hozzáfűző, törlő lekérdezés. 

Űrlapok. Az űrlap szerepe. Űrlap készítése varázslóval. Űrlap utólagos módosítása. 

Jelentések. Jelentés készítése varázslóval. Jelentés utólagos módosítása. 

Menü készítése. Kapcsolatszerkesztő 

Programozás 

Adatszerkezetek (Adattípusok, Tömb, Lista, Verem, Sor, Fa, Fájl)  

Algoritmusok (Alap rendezési, keresési, Newton gyökvonás)  

Programnyelvek története, fajtái,  

Pszeudo kód-folyamatábra, programfejlesztési modellek 

Programozás (Változó deklaráció, adattípusok C-ben ,vezérlési szerkezetek, ciklusok, 

elágaztatások pszeudo kód és c, adatszerkezetek implementálása C-ben)  

Eljárások, függvények 

Összetett adatszerkezetek 

OOP alapjai 

Fájlkezelés 

Általános programozási feladatok 

Műszaki területhez kapcsolódó programok készítése 

 

 


