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Bevezetés
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara a TÁMOP – 4.1.1.F. –
14/1/KONV-2015-0009-es számú, „A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris
képzéseinek kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” című pályázat keretében, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére vállalta a duális felsőoktatás
standardizálásában való közreműködést.
A projekt fő célja a Pécsi Tudományegyetem műszaki területén a duális képzéshez
kapcsolódó szervezeti és működési feltételek meghatározása, a képzésben közreműködők
számára az átláthatóság megteremtése. Célunk továbbá a képzéshez kapcsolódó feladatok
tekintetében a duális képzésben résztvevő vállalatok számára teljes körű segítség nyújtása, a
bekapcsolódás feltételeitől, a hallgatók diplomához jutásáig tartó folyamat végigkövetésével,
a tennivalók és a szabályok összegyűjtésével és összefoglalásával, valamint a különböző
magyarországi példák bemutatásával.
A projekt keretében készült el a Vállalatai Fehér Könyv a duális Villamosmérnök BSc.
képzéshez című kiadvány, mely a Villamosmérnök BSc duális képzéshez kapcsolódó
standardokat tartalmazza.

A Fehér Könyvek rendszere, célja
A Fehér könyvek rendszere
A fentiekben ismertetett projekt keretében szakonként elkészült 3 olyan ajánlásokat és
szabályokat összefoglaló Fehér Könyv, amelyek tartalma segíti a duális képzésben résztvevők
összehangolt, sikeres együtt munkálkodását.
A Fehér könyvek rendszere a felsőfokú duális képzés standardizálását valósítja meg. Minden
a duális képzésben akkreditált szak esetén 3-3 Fehér Könyv készült, amely segíti és
támogatja:




a vállalati szereplőket - Vállalati Fehér Könyv
a felsőoktatási intézményeket - Intézményi Fehér Könyv
a duális képzésre jelentkező hallgatókat - Hallgatói Fehér Könyv

eligazodni a duális képzésben való szerepvállalásukhoz kapcsolódó szabályrendszerben.
A Fehér Könyvek célja, a duális képzés minden résztvevője számára teljes körű tájékoztatást
nyújtani a duális képzés magyarországi törvényi szabályozóiról, a duális képzési
folyamatokról, a közös projekt sikeréhez vezető tennivalókról, a partnerek működési
sajátosságairól, a kapcsolódási pontokról. Ezeket az információkat mindhárom kategóriába
tartozó Fehér Könyv tartalmazza. A Fehér Könyvek mellékleteként rendelkezésre bocsájtjuk a
törvényi előírásokban meghatározott dokumentumok, szerződések mintapéldányait, valamint
a Villamosmérnök BSc szakot indító felsőoktatási intézmények elérhetőségeit.
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Az egyes Fehér Könyvek főbb tartalmi elemeit az 1. számú ábra mutatja:

1. ábra: A Fehér Könyvek rendszere
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A Fehér Könyvek célja:
A duális képzésben részvevők célja közös, de az egyes szakmák esetén a megvalósításban
vannak eltérések, ezért minden duális képzési formában induló felsőoktatási szak esetében
készült útmutató Fehér Könyv a vállalati partner, a hallgató és a felsőoktatási intézmény
számára.
Célul tűztük ki továbbá a fejlesztési irányoknak, a duális képzés működési szabályainak,
folyamatainak, az egyes szereplők feladatainak a meghatározását.
A Fehér Könyvek rendszere azzal a nem titkolt szándékkal készült, hogy a duális képzés
minden szereplője megismerje a partnerek működésének elvét, az általuk használt fogalmakat,
szabályozókat. Pontos információt kapjon a képzésben elfoglalt helyére, szerepére
vonatkozóan. Egyértelműen tájékozódjon a képzés menetéről és a kapcsolódási pontokról.
Ennek megfelelően a Fehér Könyvek mindegyike biztosítja az adott szegmens számára a
magyarországi duális képzéssel kapcsolatos ismereteket, információkat a képzés bevezetésére
és működtetésére vonatkozóan.
Az elkészült Fehér Könyvek az adott szakhoz, esetünkben a Villamosmérnök BSc. szakhoz
kötődő hasznos ismeretek átadását is hivatottak teljesíteni. A vállalati szereplők ajánlásokat
kapnak a felsőoktatáshoz, azon belül a Villamosmérnök BSc szak oktatási területeihez való
csatlakozásra vonatkozóan. Bepillantást nyerhetnek az egyes tárgyak tananyagtartalmába,
számonkérési módjába, teljesítési előírásaiba.
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A duális képzés szervezeti és irányítási alapelvei
A duális felsőfokú képzés alapelvei a Duális Képzési Tanács meghatározásában
A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint „duális
képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési
területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó
mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti
követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés
módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek
között, minősített szervezetnél folyik”
A duális képzés tehát, a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája,
amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folyó gyakorlati képzések tantervi
tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál, valamint a
megszerzett munkatapasztalatnál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati
ismereteit és erősítik kultúráját. A duális képzés esetében a közreműködő vállalat előre
meghatározott módon a felsőoktatási intézmény tananyagához szorosan illeszkedve,
formálisan is oktatja a hallgatókat a képzés során. E képzési rendszer segítségével olyan
munkaerő kerül ki a felsőoktatásból, amely azonnal, több éves továbbképzés, és további
anyagi ráfordítás nélkül képes belépni a munka világába. Ezáltal gyors és hatékony eszköz a
minőségi munkaerőhiány kezelésére.
A duális Villamosmérnök BSc képzés irányítási alapelvei
 A képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet minőségi auditálása folyamatos.
 A részt vevő oktatók erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, a vállalati
szakemberek részvétele a felsőoktatási modulokban ajánlott. (lásd: A vállalati
partnerek kapcsolódási pontjai c. fejezet)
 A duális képzési folyamat előnye, hogy a részt vevő villamos ipari vállalatok
közvetlenül elérik a képzésben részt vevő hallgatókat, továbbá az együttműködés
alkalmas a hallgatók integrálására a vállalati szervezetbe, kultúrába és folyamatokba.
 A duális képzésben részt vevő villamosmérnök hallgatók tanulmánya két szakaszra
bontható. A tanulmányi időszak intézményi szakaszában a nem duális képzésben
részvevő nappali munkarendű hallgatókkal együtt végzi tanulmányait. Ezt követi a
vállalati szakasz, amikor aktív részese a vállalati gyakorlati képzésnek. A vállalati
szakaszban hallgatói munkavállalóként elvégzi a rá bízott feladatokat, részt vesz a
projektek kidolgozásában.
 A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket
és munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók.
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 Egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért a
hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet. Mértéke legalább hetente a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka.
 A vállalati gyakorlatok szervezésében részt vevő oktatók, mentorok megfelelő
elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, illetve képesek a hallgatók szakmai
és munkavégzési kultúra terén megvalósuló fejlődését támogatni.
 A duális képzési rendszer nyitott; abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a
hallgató és a vállalat is, a munkaszerződés felmondásának vonatkozó törvényi
előírásai figyelembe vételével.
A duális Villamosmérnök BSc képzés struktúrájának alapelvei
A duális képzés a felsőoktatás és az ipar által közösen felügyelt képzés. A villamosmérnök
hallgatók elméleti, általános gyakorlati, labor gyakorlati képzéséről és ezek számonkéréséről,
értékeléséről a felsőoktatási intézmény gondoskodik. A villamos szakmai duális
partnervállalatok a szakma – és az adott villamos szakma specifikus gyakorlati ismeretekre,
szervezeti folyamatokra, szabványokra, a munkavégzéssel kapcsolatos vállalati szemlélet
kialakítására és ezek számonkérésére, értékelésére specializálódnak.

2. ábra: A munkamegosztás alapelvei
Forrás: „A Kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a
nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában” projekt TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019
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Alapelvek:
 A duális Villamosmérnök BSc képzésben a felsőoktatási elméleti és a vállalati
speciális gyakorlati képzés időben és tartalmilag összhangban valósul meg. A vállalati
gyakorlat anyagát a felsőoktatásban megszerzett elméleti anyagra kell építeni a teljes
képzési időben.
 A duális Villamosmérnök BSc tananyag összeállításának alapja a kormányzat által
jóváhagyott, a Villamosmérnök BSc szakra vonatkozó képzési kimeneti követelmény,
a szerződött felsőoktatási intézmény által összeállított mintatanterv és a felsőoktatási
intézmény és a vállalati partner által közösen összeállított vállalati gyakorlati képzési
terv. Ennek a három dokumentumnak egymással összhangban kell lennie.
 A duális tananyag összeállításához szükséges a duális Villamosmérnök képzés
módszertani koncepciójának kidolgozása, azaz a felsőoktatási intézmény és a vállalati
partner együttműködésének alapját adó módszertan meghatározása, melynek során a
duális képzésben részt vevő hallgató végzettségéhez szükséges képzési elvárások
kerülnek rögzítésre. A módszertan kidolgozásánál tekintettel kell lenni az alábbiakra:


Az elméleti képzés anyaga a hagyományos és a duális rendszerű képzésben
főszabályként azonosak (megjegyzés: a rendelkezések 10%-os eltérést
engedélyeznek a két képzési rendszer mintatantervében. Ez lehetőséget biztosít
a vállalat-specifikus elméleti ismeretek átadásra is a képzés során).



A gyakorlati képzés anyagai a duális képzési specifikumnak megfelelőek. Ezek
a specialitások a vállalati partnerrel együttműködve a képzési kimeneti
követelményeknek megfelelően kerülnek kiírásra.

 A vállalatnál eltöltött időszak tartalmilag tematikusan öt fő területre bontható:


„Puha készségek”, munkavédelem,tárgyalástechnika, munkakultúra fejlesztése
a vállalatnál



Speciális gyakorlati feladatok megismerése, ellátása a vállalatnál



Hallgatók bevonása a konkrét „üzemi” gyakorlatba



Önálló munkavégzés képességének kialakítása pl. projekt jellegű feladatok
kapcsán



Szakdolgozati téma kidolgozása, konzultálása
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A duális Villamosmérnök BSc képzés célrendszere
A kormányzat célja a duális képzések felsőoktatásba való bevezetésével a gazdasági és a
társadalmi elvárások összehangolása.
A gazdaság elvárásai:
 az akadémiai félévekben megszerzett erős elméleti alapozás azonnal kerüljön
gyakorlati alkalmazásra a partner vállalatoknál,
 a szakmai elméleti ismeret mellett a hallgatók a vállalatnál elmélyítendő képességekre
és készségekre vonatkozó tudást szerezzenek,
 a hallgatók az adott szakterület legújabb ismereteit szerezzék meg a gyakorlati képzés
révén,
 a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés révén vegyen részt a képzésben.
A társadalom elvárásai:
 a hallgatók tudása a vállalatoknál történő alkalmazásuk során kielégíti az ott
támasztott igényeket, ilyen módon a képzés társadalmi megtérülése lényegesen
gyorsabb,
 a felsőoktatási képzés reagáljon a munkaerő piaci elvárásokra,
 a foglalkoztatás erősítése a végzett hallgatók körében.
A fenti elvárások teljesülésével elmondható, hogy a felsőfokú duális képzési forma előnyös
minden résztvevő szereplő számára és hosszú távon a térség tőkevonzó képességének
növelésével megfelel a társadalmi elvárásoknak is.
A duális képzés előnyei a vállalatok számára
 A felsőoktatásba való bekapcsolódás biztosítja a saját, vállalati igényre szabott
részvétel lehetőségét a képzésben.
 A vállalat által választott és a képzési idő alatt felkészített, lojális szakember
utánpótlás.
 Hosszabb gyakorlati idő – biztosabb ismeret átadási lehetőség.
 A felsőoktatási intézmény tevékenységének megismerésével lehetőség nyílik a közös
pályázatokban való részvételre, a kutatás-fejlesztési tevékenységek közös
megvalósítására.
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A duális képzés előnyei a felsőoktatási intézmények számára
 Erősödik a felsőoktatási intézmény ipari együttműködési hálója
 Növekszik a helyi gazdasági igényeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel bíró
munkavállalók kibocsájtása és a biztos elhelyezkedési lehetőség növeli a beiskolázási
létszámot
 A gyakorló szakemberek megjelenése a felsőoktatásban segíti a piaci igények
kiszolgálását
 Partner vállalatokkal közös K+F+I projektek lehetősége
A duális képzés előnyei a hallgatók számára
 Jobb munkaerő piaci potenciál
 Korszerű technológiák, élő ipari folyamatok megismerése
 A képzés alatti anyagi függetlenség
 Biztos állás lehetőség

A duális képzés törvényi szabályozói Magyarországon
A duális képzéshez kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye
1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény meghatározza:
2014. július 24. napi hatállyal a duális képzés fogalmát (beiktatta: 2014. évi XXXVI.
törvény 40. § (1). hatályos: 2014. VII. 24-től.)
2. A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza.
3. A 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelettel módosított a felsőoktatási
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm.
rendelet meghatározta a Duális Képzési Tanácsot. A Duális Képzési Tanács (DKT) az
oktatásért felelős miniszter felsőoktatás fejlesztési kérdésekben közreműködő
véleményező és javaslattevő testülete.
4. A miniszterelnök 152/2014. (XII. 31.) ME határozata a Duális Képzési Tanács
tagjainak és elnökének megbízásáról a 2014. december 1-jétől 2017. november 30-áig
terjedő időtartamra.
5. Az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső
gyakorlóhelyen képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett,
hallgatói munkaszerződés alapján végezhető szakmai gyakorlat rendelkezéseit, a
hallgató díjazását (Nftv. 44. §); és a gyakorlatigényes szak fogalmát (85.§ (3) pont
tartalmazza.
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6. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
meghatározza a szakmai gyakorlatra köthető együttműködési megállapodás és a
hallgatói munkaszerződés tartalmát.
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezik az
adómentességet élvező tevékenységekről
8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a
2011. évi CLV. törvény rendelkezik a szakképzési hozzájárulás gyakorlatigényes
alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal történő teljesíthetőségéről
államilag támogatott létszám tekintetében (1.§, 5.§).
9. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik
a gyakorlati képzés szervezésével teljesíthető hozzájárulás számításáról.
10. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik az alapképzési és
mesterképzési szakok jegyzékéről.
11. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet határozza meg a szakokon szerezhető kompetenciákat.
12. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet határozza meg a felsőoktatási
intézmények által szakmai gyakorlatra kötött megállapodások nyilvántartásba vételét.
13. A felsőoktatási felvételi eljárásról 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § (4)
bekezdése értelmében, a jelentkező az Nftv. 108. § 1a. pontja szerinti képzési
területhez tartozó szakra vonatkozó felvételi döntést követően a felsőoktatási
intézményhez benyújtott kérelmére, a duális képzésre jogosult felsőoktatási intézmény
külön döntése alapján duális képzésben vehet részt.
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A duális Villamosmérnök BSc képzés feltételei
Hogyan csatlakozhat egy vállalat a duális képzéshez?
A duális képzés egy felsőoktatási intézmény és egy villamos szakmai vállalat, - gazdálkodó
szervezet szoros együttműködésén alapul, így az első lépés a jogszabályoknak megfelelően az
együttműködés részleteinek tisztázása és az együttműködési megállapodás megkötése a két
fél között.
A villamos cégnek fontos felmérnie, hogy melyik intézményben és milyen szakon képzik
azokat a szakembereket, akikre szüksége van. Segítségképpen összegyűjtöttük azon
felsőoktatási intézmények listáját és elérhetőségét, amelyek ma Magyarországon
Villamosmérnök BSc képzést folytatnak. A listát a 3. számú melléklet tartalmazza.
A vállalatnak fel kell vennie a kapcsolatot a választott felsőoktatási intézménnyel vagy
intézményekkel.
Az együttműködési megállapodás tartalmi előírása többek között a jelentkezők
kiválasztásának módja, a kiválasztási folyamat időbeli ütemezése, valamint a cég
kötelezettségvállalását a duális hallgató képzésére és értékelésére.
Második lépésként a vállalat a szerződött felsőoktatási intézménnyel/intézményekkel együtt
elkészíti a Villamosmérnök BSc szakra vonatkozó mintatantervet, mely a gyakorlati képzési
programot is magában foglalja.
Harmadik lépésként a törvényi előírások betartása mellett előkészíti a hallgatói
munkaszerződést, melyet a duális képzésre felvett hallgatóval/hallgatókkal fog megkötni.
Ajánljuk szíves figyelmükbe a 2. számú mellékletet, mely a hallgatói munkaszerződés egy
mintapéldánya.
Eközben a felsőoktatási intézmény szenátusa dönt arról, hogy egy, a képzési programjában
szereplő szakot elindít duális formában is, meghatározva a minimális és maximális hallgatói
létszámot. A szenátusi határozat azt is rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő
szervezet által előzetesen kiválasztott jelentkezőket az intézmény átsorolja a duális képzési
formára. Ennek feltétele, hogy a jelentkező a központi felvételi eljárásban felvételt nyerjen az
intézménybe, beiratkozzon és kérvényezze átsorolását a duális képzési formára.
A szenátusi határozat melléklete az együttműködési megállapodás, a mintatanterv, valamint a
hallgatói munkaszerződés minta.
A felsőoktatási intézmény a szenátus által jóváhagyott szakindítási anyagot felterjeszti a
Duális Képzési Tanácshoz, amely megvizsgálja a kérelmet és határozatot hoz róla.
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Negyedik lépésként, az előre meghatározott határidőig a gyakorlati képzésben részt vevő
vállalatnak önértékelés keretében adatokat kell szolgáltatnia a Duális Képzési Tanácsnak az
online Duális Képzési Információs rendszerben (DUKE) a képzéssel és a képzésben részt
vevő szakemberekkel kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz
kapcsolódóan releváns végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek
(részletes előírást lásd lent). Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos
minőségi ellenőrzést fog végezni a felsőoktatási duális képzési rendszerben részt vevő
vállalatoknál.
A felsőoktatási intézmény gondoskodik arról, hogy a felsőoktatási tájékoztatóban a
Villamosmérnök BSc szaknál lábjegyzetben megtekinthető legyen, hogy indítja-e az adott
felsőoktatási intézmény duális formában, s ha igen, pontosan mely vállalati partnerek
közreműködésével. A tájékoztató a szeptemberben induló képzésekről rendszerint az előző év
végén megjelenik, így a duális képzéshez csatlakozni kívánó cégeknek időben meg kell
hozniuk a döntést (általában előző év novemberében) a következő tanévben történő képzésről.

A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere
1.

A duális képzés indításának feltételei vállalati oldalról:

A duális képzés országos koordinálására a kormányzat, a vállalati szféra és a felsőoktatási
intézmények képviselőinek részvételével létrehozták a Duális Képzési Tanácsot, és
kidolgozták a képzéstípus intézményesítésének elveit.
A Duális Képzési Tanács megalkotta a „Képzési területenkénti követelményrendszer a
felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére” címmel a vállalatok
számára a duális képzéshez való kapcsolódás feltételrendszerét, mely a műszaki területen az
alábbiakat tartalmazza. A műszaki tudományterülethez kapcsolódó vállalatok számára
összefoglalt előírásokat a 3. számú ábra tartalmazza.
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3. ábra: A vállalati részvétel kritériumai a műszaki területen
Forrás: Duális Képzési Tanács

A DKT meghatározása szerint a duális gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, a
szervezet részéről a gyakorlati képzésben részt vevő szakemberrel szemben támasztott
feltételek:
1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell felelnie a
230/2012.(VIII.28.) Kormányrendeletben a gyakorlóhelyekkel kapcsolatos általános
feltételeknek.
2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek meg kell fogalmaznia a duális
felsőfokú képzésben való részvételével elérendő célkitűzéseit.
3. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek rendelkeznie kell a gyakorlati
képzésre vonatkozó képzési tervvel, melynek alapvető kritériuma, hogy építsen a
felsőoktatási intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek,
kompetenciáinak félévről félévre való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő
gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak.
Ennek megfelelően a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet képzési terve tartalmaz:
 elméleti ismereteket,
 a hallgatók tapasztalatainak bővítését célzó gyakorlatokat (konkrét „üzemi”
gyakorlati feladatok,
 önálló projekt jellegű munka
 kompetencia és készségfejlesztést (pl. vezetési készség, kommunikációs
gyakorlat, projektvezetés stb.
4. A gyakorlati képzőhelynek ki kell dolgoznia a hallgató értékelésére vonatkozó
értékelési kritériumokat.
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5. A gyakorlati oktatást végző szervezet rendelkezzen vagy gondoskodjon annak
megszervezéséről, hogy a gyakorlati munka oktatásához szükséges technológiai
kritériumok (gépek, eszközök, berendezések, segédanyagok) rendelkezésre álljanak,
továbbá gondoskodjon a hallgatók kompetencia-és készségfejlesztéséről.
6. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezetnek önértékelés keretében adatokat kell
szolgáltatnia a DKT felé a képzéssel és a képzésben részt vevő szakemberekkel
kapcsolatban, akikkel szemben elvárás, hogy az adott szakhoz kapcsolódóan releváns
végzettséggel, szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkezzenek. Önéletrajz csatolása
szükséges.
7.

Az önértékelést követően a Duális Képzési Tanács folyamatos (képző-helyenként
kétévente) minőségi ellenőrzést végez a gyakorlati képzés megvalósulásáról
szakbizottságok által.

8.

A duális képzés indításának feltételei felsőoktatási intézményi oldalról:

A duális képzést indítani, illetve folytatni kívánó intézmény akkreditált felsőoktatási
intézmény, amely rendelkezik a duális képzésben érintett Villamosmérnök alapszak
akkreditációjával.
Az intézmény oldaláról szenátusi határozat szükséges az alábbi tartalommal:
 rendelkezik a szak duális képzési formában indításáról;
 meghatározza, mely – az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése szerinti –szakon, mekkora
minimális és maximális hallgatói létszámmal (kapacitással) indul a képzés;
 rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet által előzetesen kiválasztott
jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (ponthatár húzás), a beiratkozást és a
hallgatói kérelmet követően – a felsőoktatási intézmény átsorolja a duális képzési
formára
A szenátusi határozat melléklete:
1. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezet – vagy szervezetekkel – kötött
együttműködési megállapodás, mely:
 tartalmazza a 230/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (Kormányrendelet)
16.§-ában foglalt elemeket;
 időtartama legalább a képzés idejének megfelelő, azzal azonos (vagy
határozatlan időre szól);
 tartalmazza a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet jelentkezők
felmérésének, kiválasztásának módját, módszerét, időbeli ütemezését azzal,
hogy a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítás időpontjáig tájékoztatja
a jelentkezőket a kiválasztás eredményéről; valamint arról, hogy megfelel a
feltételeknek;
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 rögzíti, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet –a minősítést
követően – a tantervben foglaltak szerint részt vesz a hallgató képzésében és
értékeli a megszerzett tudást.
2. A gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel közösen elkészített minta - tanrend,
mely szerint:
 a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott
tartalommal rendelkezik;
 a tantervnek az intézményi szakaszra vonatkozó része 90%-ban meg kell
egyezzen a „hagyományos” szak tantervének tartalmával, a 10%-os eltérés
kizárólag egyes gyakorlati részeknek a vállalati oldalon való kiváltása útján
valósulhat meg;
 bemutatja a megszerzett tudás értékelésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket.
3. A vállalat és a hallgató között kötendő hallgatói munkaszerződés-minta, amely:
 tartalmazza a 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 18.§-ában foglalt
elemeket;
 tartalmazza, hogy a díjazást a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet fizeti,
az nem hárítható át.
Felsőoktatási támogató, segítő feladatok a duális Villamosmérnök képzés kialakítása
érdekében
A felsőoktatási intézmény képzésének anyagai a hagyományos nappali és a duális rendszerű
képzések esetén azonosak. Az intézmény (továbbra is) felelős és feladata az adott szak
képzési és kimeneti követelményeinek teljesítése, a szakindítási kérelemben szereplő, az
akkreditációnak megfelelő képzés biztosítása, az ahhoz kapcsolódó ismeretek átadása, az
előadások, gyakorlatok, szemináriumok, stb. megtartása és az ismeretek számonkérése. Így
biztosítható a diploma értékének megőrzése, valamint a hagyományos és a duális képzés
közötti átjárhatóság. Ezzel együtt a felsőoktatási intézmény képzése egy bizonyos „alapot”
biztosít a partner vállalatoknak, intézményeknek, amelyre azok felépíthetik saját, egyedi
képzési tervüket. Ezen vállalati képzési terv alapvető kritériuma, hogy építsen a felsőoktatási
intézmény tantervére, a hallgató tudásának, készségeinek, kompetenciáinak félévről-félévre
való felépülésére és így egy folyamatosan fejlődő gyakorlati képzést jelentsen a hallgatóknak.
Ugyanakkor a vállalati tanterv rugalmas és képes alkalmazkodni a vállalatok különbségeihez
(méret, termékkör, vevői kör, folyamatok, működés stb.), valamint reagál mindazon
hiányosságokra, amelyeket a vállalati szereplők a jelenlegi felsőoktatás kapcsán érzékelnek és
jeleznek.
1. Alapfeladat:


nyitottság a munkaerőpiaci szereplők irányába, potenciális duális vállalati
partnerek számbavétele, bevonzása, tájékoztatások megtétele, egyeztetések
lefolytatása
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2. Jogi lépések:


együttműködési megállapodások előkészítése, aláírása



a hallgató sikeres intézményi felvétele, valamint a vállalattal a hallgatói
munkaszerződés aláírása után hallgatói nyilatkozat aláíratása, melyben a hallgató
beleegyezését adja, hogy a felsőoktatási intézmény a hallgató tanulmányi
eredményeiről, előrehaladásáról tájékoztassa az érintett duális partner vállalatot

2. Időbeosztás kialakítása:


közös időbeosztás kialakítása, rögzítése; majd ennek megfelelően a felsőoktatási
intézmény tanév időbeosztásának egységes, vagy eseti módosítása

3. Szabályzatok (pl. TVSZ), utasítások áttekintése, módosítása / kiadása
4. Vállalati tantervek támogatása:


vállalati tantervek kialakításának szakmai és adminisztrációs támogatása
(intézményi és vállalati „oktatók”, szakfelelősök tájékoztatása, együttműködésük
elősegítése)



vállalati tantervek szakmai ellenőrzése, egyeztetése (kapcsolat biztosítása a
felsőoktatási intézményben tanultak és a vállalati tanterv között a megfelelő
„lépcsőzetes”, fokozatos előrehaladás kialakítása érdekében)
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A duális képzés folyamatstruktúrája
A duális képzés sikeres megvalósítása érdekében célszerű megfogalmazni mind a vállalati
partner, mind a felsőoktatási intézmény által végzett fő folyamatokat.
A folyamatokkal kapcsolatos fő elvárásokat az alábbi 4 pontban foglaljuk össze:





reprodukálhatóság,
transzparencia,
szisztematikusság,
rendezettség.

A fenti elvárások teljesítése érdekében a folyamatokat jól elkülöníthetően három kategóriába
soroljuk a feladatok végrehajtásában érdekelt szereplők szerint.
I.

Vállalati folyamatok
a.

Előkészítő folyamatok







b.

Fejlesztési és működtetési folyamatok






c.

Információgyűjtés a duális képzésről, lehetséges partnerintézményekről
Felkészülés a duális képzésre, követelményrendszer áttekintése, megfelelés
előkészítése.
Döntés a duális képzéshez történő csatlakozásról
Együttműködési megállapodás megkötése a partnerintézménnyel
Adatok feltöltése a DUKE rendszerbe
Hallgatói munkaszerződés előkészítése

Képzési infrastruktúra biztosítása
Képzéshez kapcsolódó humán erőforrás biztosítása, továbbképzése
Gyakorlati képzési tananyagok összeállítása
A képzés dokumentálása
A gyakorlati képzés minőségbiztosítása

Kilépési folyamatok





Szerződés felbontása nem megfelelő teljesítés esetén
Hallgatói utánpótlás biztosítása
Végzős hallgatók kilépésének ütemezése
Végzős hallgatók re-integrációja
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II.

Közösen lebonyolítandó folyamatok
a.

Előkészítő folyamatok





b.

A képzés lebonyolítása




c.

Féléves beszámolók megszervezése
Hallgatói teljesítések értékelése
A duális képzésben résztvevők értékelése

A végzős hallgatók munkába helyezése, foglalkoztatása



III.

A gyakorlati képzés lebonyolítása
A képzés nyomon követése, kétoldalú (vállalati és intézményi)
adminisztrálása
Fegyelemsértések, hiányzások, szerződésszegések kezelése

A képzés értékelése




d.

Hallgatói akvizíció
Duális képzési brand kialakítása
Hallgatók felvétele, beléptetése
Gyakorlati képzési terv előkészítése

A végzett hallgatók vállalati integrációja
Alumni követés

Felsőoktatási intézményi folyamatok
a.

Előkészítő folyamatok









b.

Akkreditált képzés duális képzési formában való indításának előkészítése
A szak duális képzési indításához erőforrások fejlesztése
Potenciális vállalati partnerek felkutatása, kapcsolatfelvétel
Vállalati partnerek igényeinek felmérése
DKT akkreditáció előkészítése
Döntés meghozatala a duális képzés indításáról
Duális együttműködési megállapodások előkészítése
Duális képzési módszertan kidolgozása

Fejlesztési és működtetési folyamatok





Duális képzés biztosításához humánerőforrás biztosítása
Duális partner vállalatok kiválasztása, együttműködési szerződések
megkötése
Vállalati csatlakozás folyamatának segítése
DUKE rendszer adminisztrációja
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c.

Intézményi és vállalati oktatók, mentorok képzése, fejlesztése



d.







Tantárgyi követelmények, képzési tartalmak vállalati képzéssel való
összehangolása
Duális képzés éves terveinek elkészítése (Éves duális fejlesztési terv, Éves
erőforrás gazdálkodási terv, Éves duális akcióterv, Felülvizsgálati terv és
ütemezés)
Hallgatói teljesítmények mérése, értékelése, visszacsatolás
Vállalati részvétel értékelése
Intézményi önértékelés

Kilépési folyamatok




IV.

Képzők képzése, tananyagfejlesztés, tanmenet kialakítás,
Képzők képzési programjának megvalósítása

Mérés, értékelés, minőségbiztosítás


e.

Adott partnerkörrel indítandó duális képzések DKT akkreditációja
Kapcsolattartás, kommunikáció a vállalati partnerekkel és a fenntartóval.

Szerződés felbontása nem megfelelő teljesítés esetén
Hallgatói utánpótlás biztosítása
Záróvizsgák szervezése, végzős hallgatók kilépésének ütemezése

Intézményi duális képzés-támogató folyamatok
a.

Kapcsolattartás a DKT-val, az EMMI-vel

b.

Útmutatók, tájékoztató anyagok készítése, aktualizálása a duális képzés résztvevői
számára

c.

Folyamatos kommunikáció biztosítása, az esetlegesen felmerülő problémák
kezelése
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4. ábra: Duális képzés - vállalati folyamatainak rendszere
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A duális képzés támogatási rendszere
A duális képzés támogatási rendszere a duális képzésben részt vevő hallgatók és a gyakorlati
képzést folytató vállalatok vonatkozásában szabályozott. A felsőoktatási duális képzésbe
akkor nyer felvételt a hallgató, ha sikeresen részt vett a központi felvételi eljárásban, valamint
a duális képzésben részt vevő vállalat által lebonyolított toborzási és kiválasztási eljárásban is.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 44.§ (1) bekezdése alapján a hallgató
hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. A gyakorlati képzésben részt vevő
hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel
megállapodást kell kötni.
A cég, mint munkáltató a felvételt nyert hallgatóval, mint munkavállalóval – a képzés idejére
határozott időtartamú – hallgatói munkaszerződést köt.
A hallgatói munkaszerződés alapján a vállalatnak a duális képzés részeként teljesített
gyakorlati képzés idejére – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvény (Nftv.) 44.
§ (3) a) pontjára figyelemmel – díjazást kell fizetnie a hallgatónak, melynek mértéke legalább
hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka: 2015-ben 16.650.Ft/hét, azaz havonta 66.600,-Ft, vagyis a minimálbér mintegy 60 %-a.
A díjazást – eltérő megállapodás hiányában – a vállalatnak kell fizetnie. A fent leírtakra
figyelemmel a hallgatói munkaszerződésben a felek az Nftv. 44. § (3) a) pontjában
meghatározott mértéknél magasabb díjazásban, egyéb juttatásban is megállapodhatnak.
A duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés keretében a hallgatói munkajogviszony
alapján fizetett díjazás az alábbi adó- és járulékkedvezménnyel jár.
A hallgató részére biztosított kedvezmény:
-

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 1. számú
mellékletének 4.12 pontja alapján a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás
értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó
rész adómentes. A havi minimálbért meghaladó juttatást személyi jövedelemadó
fizetési kötelezettség terheli.

A munkáltató/kifizető részére biztosított kedvezmény:
-

A vállalatnak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie – egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455.
§ (3) d) bekezdésére figyelemmel –, a szociális hozzájárulási adó mértéke egyébként
a bruttó bér 27 %-a lenne.
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-

Szakképzési hozzájárulás csökkentése: Bruttó kötelezettségük mértékéig a gyakorlati
képzésre megállapított normatívát csökkentő tételként számolhatják el a vállalatok. A
csökkentő tétel számításáról a 280/2011 (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezik. A
vonatkozó kormányrendelet alapján 2016-ban egy képzési nap után hallgatónként
4530,- Ft-tal csökkentheti a vállalat a szakképzési hozzájárulás befizetési
kötelezettségét. A képzési alap normatíva összege 2016. évre vonatkozóan a 2015.
évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 62.§ (4) pontban
foglaltak szerint továbbra is 453 000 forint/fő/év.

A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, aki gyakorlatigényes alapképzési szak
keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget adófizetési kötelezettségének.
A hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alap normatíva
összegének 100-al történő elosztásával kell kiszámítani, melynek összege 4.530 forint.
A hallgató biztosítási státusza
A biztosítási kötelezettség nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program
keretében, vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat, vagy a gyakorlati
képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra, amennyiben a hallgató részére a gyakorlati képzés
idejére kifizetett juttatás a minimálbér összegét (adómentes kifizetési határ) nem haladja meg.
Biztosítási kötelezettség hiányában járulékfizetési kötelezettség nem merül fel, szociális
hozzájárulási adó tekintetében nem adófizetési kötelezettséget megalapozó jogviszony. Az
adómentes értékhatárt meghaladó kifizetés összege után a munkáltató 27 % egészségügyi
hozzájárulási-fizetési kötelezettséget fizet meg.
A hallgatói munkaszerződésben a felek megállapodhatnak abban is, hogy a hallgató nemcsak
a duális képzés részeként teljesített gyakorlati képzés alapján végez munkát, hanem azon
kívül is, melyre külön díjazás illeti meg. Erre a díjazásra azonban a fenti adó-és
járulékkedvezmények nem vonatkoznak.
A felsőoktatási duális képzésben részt vevő hallgatók után az állami finanszírozásra, azaz a
képzési tevékenység támogatására, és a hallgatóknak nyújtott juttatásokra a felsőoktatási
intézmény jogosult.
A duális képzésben részt vevő hallgatók munkabérükön kívül természetesen minden olyan
további juttatásra is jogosultak (pl.: tanulmányi ösztöndíj, kollégium), mely hallgatói
jogviszonyukhoz kapcsolódik. Ezeket az egyéb juttatásokat nem a vállalatnak, hanem a
felsőoktatási intézménynek kell finanszíroznia.
A hallgató munkaszerződés alapján fizetendő
járulékkedvezményre vonatkozó jogszabályok:

munkabérre,

illetőleg

adó-

és

-

költségvetési törvény (2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről)

-

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV. törvény (Nftv.)
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-

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

-

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.
évi CLVI. törvény

-

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a
csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

A duális felsőfokú képzés oktatási-gyakorlati idejének beosztása
A duális képzés időbeosztására vonatkozóan a duális képzés alapelvei között a Duális Képzési
Tanács rögzítette, hogy a hallgató gyakorlati ideje el kell, hogy érje az intézményben eltöltött
összes tanulásra fordított idejének legalább 80%-át. Ezt az arányt alapképzési szak esetében
mind a hét félévre vonatkozóan kell értelmezni. Alapszabály továbbá, hogy két felsőoktatási
intézményi szakasz után egy vállalati gyakorlati szakasznak kell következnie.
A duális hallgatók a szorgalmi időszakokat – ezek jobbára szeptember elejétől december
elejéig és február elejétől május elejéig tartanak – főszabályként a felsőoktatási intézményben
töltik, előadásokra járnak, gyakorlatokat látogatnak, zh-kat írnak és beadandó feladatokat
készítenek, vagyis pontosan ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük az
alapképzésben, mint a nem duális hallgatóknak. A szorgalmi időszak felsőoktatási
kötelezettségei mellett azonban a duális hallgatók megkezdik a céges tanulmányi (gyakorlati)
időszakot is. A gyakorlati időszakok szervezésére, időbeosztására, az előírások betartása
mellett országszerte eltérő gyakorlat van alkalmazásban. Erre vonatkozóan néhány jellemező
példát mutatnak be a különböző duális képzési modellek. A vállalatnak minden esetben
lehetővé kell tennie, hogy a hallgató részt tudjon venni a vizsgáin, vagyis úgy kell a feladatait
beosztani a cégnél, hogy a vizsga időpontjában meg tudjon jelenni a felsőoktatási
intézményben. A hallgató szemszögéből nézve tehát a duális hallgatóknak a vizsgaidőszakban
úgy kell tanulniuk, mint egy levelező hallgatónak, aki munka mellett végzi tanulmányait.
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A 2015/2016-os tanév duális beiskolázási számai
A 2015/2016-os tanévben Magyarországon, műszaki területen 12 felsőoktatási intézményben,
több mint 100 ipari partner közreműködésével indult el a duális felsőoktatási képzés. A
beiskolázási létszám meghaladta a 240 főt. A hallgatók anyagmérnöki, építészmérnöki,
építőmérnöki, faipari mérnöki, gépészmérnöki, járműmérnöki, környezetmérnöki, logisztikai
mérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki menedzseri és villamosmérnöki szakokon kezdték
meg tanulmányaikat duális képzési formában.

5. ábra: 2015/2016-os tanév duális beiskolázási adatai műszaki tudományterületen
A beiskolázásban élen jár a Kecskeméti Főiskola, ahol német mintára két jelentős autóipari
cég közreműködésével már 2012-ben beindították a duális képzést. A későbbi időszakban
csatlakozó felsőoktatási intézmények közül sokan követik az itt bevált mintát.

A duális képzés Kecskeméti Modellje:
A Kecskeméti Főiskola duális partnerei közül 2 nagyvállalat emelkedik ki, így az ott
kialakított duális képzési modell elsősorban a nagyvállalati igények elvárásainak megfelelően
alakult. Nagyvállalati környezetben nem okoz gondot huzamosabb ideig „kivenni” a
termelésből egy-egy szakembert, aki a duális hallgatók mentorálását végzi, így itt a
blokkosított rendszerű felsőoktatási intézményi oktatás és vállalati gyakorlati képzés valósult
meg.
12 hét felsőoktatási képzés után 5 hét vállalati gyakorlat, majd 3 hét vizsgaidőszak
következik, ami a nyári időszakban további 8 hét vállalati gyakorlattal egészül ki. A hallgatók
augusztusban 4 hét szabadságot kapnak, majd újult erővel kezdik tanulmányaikat a következő
tanévben.
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6. ábra: Duális képzés időbeosztása a Kecskeméti Főiskolán
Forrás: „A Kecskeméti duális képzési modell a kiemelt járműipari térségben, a társadalom sikerességének, a
nemzetgazdaság fejlesztésének szolgálatában” projekt TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019

A duális képzés Győri Modellje
A győri Széchenyi István Egyetem szintén egy nagyvállalati partner igényeinek megfelelően
blokkosított formában végzi a duális képzést. Itt más időbeosztás szerint folyik a duális
képzésben részt vevő hallgatók oktatása. Az első öt félévben az egyetemen elméleti
képzésben részesülnek, míg az utolsó két szemeszterben a gyakorlatra és a projektmunkára
helyeződik a hangsúly. A hét féléves képzésből a hallgatók az utolsó két szemesztert, a hozzá
tartozó szünetekkel töltik tejes munkaidőben az ipari partnernél.

7. ábra: A duális képzés időbeosztása a Széchenyi István egyetemen
Forrás: Saját ábra
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A duális képzés Pécsi Modellje:
Más gazdasági környezet esetében, ahol a nagyszámú kis- és középvállalkozás jelenti a
felsőoktatási intézmény partnerbázisát, a vállalkozások igényeinek megfelelően más
időbeosztás szerint történik a képzés. A Pécsi Modell, ami a hallgatók folyamatos jelenlétét
biztosítja a partnervállalatok számára, lényegesen több előkészületet, a képzés során
folyamatos együttműködést igényel a duális képzés résztvevőitől, hiszen nem 1-2 nagyvállalat
igényeihez kell alkalmazkodni, hanem számos, lényegesen kisebb számú munkavállalóval
működő KKV elvárását, lehetőségeit kell figyelembe venni. A 6. ábra a PTE Műszaki és
informatikai Kar és partnervállalatai által alkalmazott időbeosztást mutatja napi bontásban.
Fontos megjegyezni, hogy ez a beosztás a 2015/2016-os tanév indításakor érvényben lévő
szigorúbb időbeosztást tartalmazó rendelkezéshez illeszkedően készült, ami azt írta elő, hogy
tanévenként a 48 hetes képzési időből a hallgatónak 26 hetet kell a felsőoktatási
intézményben és 22 hete a vállalati partnernél töltenie.

8. ábra: A duális képzés időbeosztása a PTE Műszaki és Informatikai Karán
Forrás: Saját ábra
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A Pécsi modell előnyei:
 Folyamatos jelenlét a cég életében
 Fix 3 hét vizsgaidőszak, mely jól elkülönül a vállalati gyakorlattól
 5 hét nyári szabadság
Hátrányai:
 Távolabb elhelyezkedő cégek esetén folyamatos utazás, szállás biztosítása
 Feszített munkatempó a szorgalmi időszakban.
Javasoljuk, hogy a duális képzések időbeosztásával és a gyakorlati szakaszok eloszlásával
kapcsolatban minden esetben tájékozódjanak, igényeikre vonatkozó egyeztetéseket
folytassanak annál az intézménynél, amellyel az oktatási együttműködést tervezik.
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Vállalati kapcsolódási pontok a Villamosmérnök BSc duális képzéshez
Ebben a fejezetben a felsőoktatási intézmények szakvezetői, oktatói által összeállított ajánlások kerülnek bemutatásra, melyek segítik a vállalati
partnereket a gyakorlati képzési tervük összeállításában. Az elkészült táblázat úgy értelmezendő, mint egy „étlap”. Minden duális képzéshez
csatlakozó vállalat a saját szakmai specialitásának megfelelően választhat a kínálatból, de természetesen új ötletekkel is bővítheti a portfóliót. A
vállalatnál oktatott tárgyak összeállításánál figyelemmel kell lenni arra az előírásra, hogy a duális képzésben részvevő hallgatók mintatanterve
maximum 10%-ban térhet el a hagyományos képzésben részvevő hallgatók mintatantervétől.
A táblázat bal oldalán a Villamosmérnök BSc szak mintatantervének elemei találhatóak a Képzési Kimeneti Követelményben meghatározott
kompetenciaterületekre alapozva. A táblázat jobb oldala a vállalati partnereknek szánt ajánlásokat mutatja. Az olvasó talál olyan
kompetenciaterületeket, melyeket egyáltalán nem ajánlunk kivinni a felsőoktatás berkeiből, feltüntettünk olyan kompetenciaterületeket, melyeket
részben a felsőoktatási intézményben, részben a vállalati gyakorlat keretében javaslunk megtanítani a hallgatóknak, de meghatároztunk olyan
kompetenciaterületeket is, melyeket teljes egészében javaslunk a vállalati gyakorlati képzésbe bekapcsolni, mint például a SOFT SKILLS, vagy
Puha készségek, melyek a gazdasági és humán blokk számos tantárgyát hivatottak kiváltani. A gyakorlati képzési tervet kérjük minden esetben
az együttműködő felsőoktatási intézmény szakvezetésével részletesen egyeztetni szíveskedjenek!
Természettudományos
alapismeretek
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Matematika

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés

Matematika 1.
Matematika 2.
Matematika 3.
Matematikai analízis 1
Matematikai analízis 2

Szemeszter
(példa)

1. szemeszter
2. szemeszter
3. szemeszter
1. szemeszter
2. szemeszter

Vállalat számára
kötelező/
választható
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

-

Vállalati partner
1 VÁLASZTHATÓ kompetencia ajánlott
Vállalatnál
Vállalati
Tárgyi
elvégzendő
számonkérés
feltételek
feladat, projekt
módja

Személyi
feltételek

leírása
(a tárgy rövid
programja)

-

-

-
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Fizika

Az informatika alapjai

Diszkrét matematika

2. szemeszter

Fizika / Műszaki fizika
1
Fizika / Műszaki fizika
2

1. szemeszter
2. szemeszter

Informatika 1

1. szemeszter

Informatika 2

2. szemeszter

Bevezetés az
informatikába

1. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 1,2
Ajánlott 30-50%-ban a
vállalati gyakorlatba
építeni.

Az informatikai
alapfogalmak,
elvek, a
legfontosabb
felhasználói
programok,
grafikus operációs
rendszerek
használata.
Számítógép
felépítésének,
elemeinek
megismerése.

-

-

-

Félévközi
követelmény a
foglalkozásokon
minimum 70%-os
részvétel, valamint a
témavezető által
kiadott önálló,
határidős feladatok
teljesítése. A félév
végi követelmény a
témavezető által adott
vizsgafeladatok
önálló megoldása.

A vállalat által
megadott, a
gyakorlati
ismeretek
oktatásához
szükséges
informatikai
szemléltető
eszközök,
számítógépek,
telepített
programok.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Félévközi
követelmény a
foglalkozásokon
minimum 70%-os
részvétel, valamint a
témavezető által
kiadott önálló,
határidős feladatok

A vállalat által
megadott, a
gyakorlati
ismeretek
oktatásához
szükséges
szemléltető
eszközök,

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Informatikai
hálózatok
működésének
megismerése.
adatbiztonsági
megoldások
elsajátítása.
Az aktuális
munkahelyi
környezetet érintő
rendszerek védelmi
beállításai és
üzemeltetéssel.

Villamosipari
anyagismeretek

Villamosipari
anyagismeret
Anyagtudomány

1. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 1
Ajánlott max. 50%-ban
a vállalati gyakorlatba
építeni.
Ajánlott részletes
program: 2. melléklet

A villamosiparban
használatos
anyagokkal
kapcsolatos
alapvető ismeretek
megszerzése.
Áramvezetés
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fémekben,
félvezetőkben:
Drude-modell,
Sommerfeldmodell,kváziszabad
elektron modell.
Anyagvizsgálati
módszerek. Az
anyagok
elektromos és
mágneses
tulajdonságai.
Villamos
szigetelőanyagok.
Folyadékok,
műanyagok,
polimerek
jellemzői.

Egyéb: Digitális rendszerek
és architektúrák (példa)

Számítógépes
architektúrák

2. szemeszter

VÁLASZTHATÓ

Digitális rendszerek és
számítógép
architektúrák

2. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 2
30-70%-ban ajánlott
Ajánlott részletes
program: 3. melléklet

A személyi
számítógépek (PCk), és bonyolultabb
számítógéparchitektúrák elvi
felépítése, alapvető
hardver egységek
működésének
fizikai és
matematikai
alapjai,
számítógépek
processzor körüli
egységek
(memória, főbb
perifériák), a
számítógépek
szervezési
hierarchiája és a
számítógép-hardver
jövője.

teljesítése. A félév
végi követelmény a
témavezető által adott
vizsgafeladatok
önálló megoldása.
A követelmények
további részleteit a
kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

oktatást
támogató
multimédiás
eszközök.

Félévközi
követelmény a
foglalkozásokon
minimum 70%-os
részvétel, valamint a
témavezető által
kiadott önálló,
határidős feladatok
teljesítése. A félév
végi követelmény a
témavezető által adott
vizsgafeladatok
önálló megoldása.
A követelmények
további részleteit a
kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

A vállalat által
megadott, a
gyakorlati
ismeretek
oktatásához
szükséges
elektronikai és
informatikai
szemléltető
eszközök,
számítógépek,
vezérlők,
szükség szerint
kialakított
mérőhelyek.
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bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Egyéb: Bevezetés a
LabView programozásba
(példa)

Bevezetés a LabView
programozásba

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 2
Akár 100%-ban ajánlott
Ajánlott részletes
program: 4. melléklet

Bevezetés a
grafikus
programozás
struktúrájába.
Felhasználói
környezet
megismerése: front
panel, blokk
diagram,
eszköztárak,
könyvtárak, súgó
rendszer.
Alapfogalmak:
vezérlők és
kijelzők, vi és subvi. programozási
struktúrák:
eseménysor, ciklus,
feltételes
struktúrák, formula
csomópont.
Adatstruktúrák:
adattípusok,
tömbök,
karakterláncok,
klaszterek és
műveleteik.
Alapfeladatok:
Jelgenerálás,
analízis és
megjelenítés:
jelfeldolgozó
csomag és a
grafikon típusok
használata, fájl
műveletek.

Félévközi
követelmény a
foglalkozásokon
minimum 70%-os
részvétel, valamint a
témavezető által
kiadott önálló,
határidős feladatok
teljesítése. A félév
végi követelmény a
témavezető által adott
vizsgafeladatok
önálló megoldása.
A követelmények
további részleteit a
kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

A vállalat által
megadott, a
gyakorlati
ismeretek
oktatásához
szükséges
elektronikai és
informatikai
szemléltető
eszközök,
multimédiás
oktató anyagok,
munkahelyeken
telepített
programok.
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végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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SOFT készségek
(gazdasági és humán
ismeretek)
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Munkavédelem,
balesetvédelmi, tűzvédelmi,
oktatás

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében való
megjelenés,

Szemeszter

1. szemeszter:
Munkavédelem,
balesetvédelem,
tűzvédelem
(Kreditérték nélkül)

1. szemeszter

Biztonságtechnika,
munkavédelem és
kockázatelemzés

Vállalati partner
2 KÖTELEZŐ+1 VÁLASZTHATÓ kompetencia ajánlott
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati
Tárgyi feltételek Személyi
kötelező/választhat
elvégzendő feladat,
számonkérés
feltételek
ó közreműködés a
projekt leírása
módja
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

(a tárgy rövid
programja)

KÖTELEZŐ

Az oktatás tematikáját a
csatlakozó vállalat adja
meg a
mindenkorivonatkozó
jogszabályoknak és
hatósági előírásoknak
megfelelően.
Példa:
MUNKAVÉDELEM,
BALESETVÉDELEM
Elméleti oktatás:
A Munkavédelem jogi
szabályozása, a vállalat
munkavédelmi
szervezete,
Munkavédelmi
stratégia, MEBIR
előírások, Egyéb
munkavédelmi
utasítások,
Munkavédelmi
eredmények, az MSZ
1585 Villamos
berendezések
üzemeltetése.
A közcélú
villamosenergia
rendszerek
érintésvédelme, az
érintésvédelem
megvalósítása,

Ajánlott szemeszter: 1

100%-ban

Szóbeli vizsga
vagy írásbeli
teszt.

Szemléltető eszközök,
multimédiás
oktatástámogatás.
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középfokú
munkavédelmiszakképzettséggelrendel
kező kolléga
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Környezetvédelem
mérnököknek

Környezetvédelem
mérnököknek
Környezettani
alapismeretek
Biztonságtechnika,
környezetvédelem és
minőségbiztosítás
alapjai

7. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter:
6-7
100%-ban

ellenőrzése.
Fakultatív lehetőség:
Egy Munkavédelmi
eszközgyártó és
forgalmazó cégnél
történő üzemlátogatás
pl: VILLBEK Kft.
Szeged.
Cél a környezetvédelem
alapjainak,
módszereinek,
eszközeinek
megismertetése,
különös tekintettel a
mérnöki gyakorlatban
alkalmazott technikákra
és technológiákra.

Félévközi
követelmény a
foglalkozásoko
n minimum
70%-os
részvétel,
valamint a
témavezető
által kiadott
önálló,
határidős
feladatok
teljesítése. A
félév végi
követelmény a
témavezető
által adott
vizsgafeladatok
önálló
megoldása.
A
követelmények
további
részleteit a
kompetencia
oktatásához
való
csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg.
Számonkérés:
szóbeli vizsga
vagy írásbeli
teszt.

Szemléltető
eszközök,
multimédiás
oktatástámogatás.
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BSc szakmai
végzetség és
környezetvédelm
i szakvizsga
vagy releváns
környezetvédelm
i területen
szerzett 3 éves
szakmai
tapasztalat.
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Mérnöki kommunikáció

Üzleti kommunikáció

3. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter:
3-4
100%-ban ajánlott

Tárgyalási technikák

Idegen nyelvek

Egyéb: Üzleti, jogi és
vállalatgazdasági ismeretek

-

KÖTELEZŐ

Választható
szemeszterben

VÁLASZTHATÓ

1. szemeszter

VÁLASZTHATÓ

Jogi ismeretek

3. szemeszter

EU ismeretek

3.,7. szemeszter

Ajánlott részletes
programok: 7.
melléklet

-

Angol, német
Üzleti jog

100%-ban ajánlott
Ajánlott szemeszter:
6,7

A kurzus célja a
kommunikációs
alapismeretek
megismertetésén túl a
sikeres csapatunkához
szükséges
kommunikációs
készségek fejlesztése.
Az oktatás tematikáját a
csatlakozó vállalat adja
meg. Példa:
MÉRNÖKI
KOMMUNIKÁCIÓ
Elméleti oktatás:
A Villamosmérnök
szakmában használt
szabványok
megismerése.
Műszaki kifejezések
gyűjteménye.
A vállalat felépítése,
működése, üzleti
partnerei.
Felkészítés a
munkahelyek
látogatására.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Követelmény a
foglalkozásoko
n minimum
70%-os
részvétel,
kiadott
félévközi
beadandó
feladatok
teljesítése
Vizsga: szóbeli
vizsga vagy
írásbeli teszt.

Szakmai
dokumentációk,
szabványok

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)

Vállalat adja
meg

Vállalat adja meg

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
mintatematikák alapján
a vállalat adja meg.

Vállalat adja
meg

Vállalat adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
Releváns iskolai
végzettség

Félévközi
követelmény a
foglalkozásoko
n minimum
70%-os

Vállalat adja meg
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végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
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Közgazdaságtan I

2. szemeszter

Vállalati gazdaságtan
1

4. szemeszter

Menedzsment 1

6. szemeszter

Minőségmenedzsment

6. szemeszter

Mikro- és
makroökonómia

2. szemeszter

részvétel,
valamint a
témavezető
által kiadott
önálló,
határidős
feladatok
teljesítése. A
félév végi
követelmény a
témavezető
által adott
vizsgafeladatok
önálló
megoldása.
A
követelmények
további
részleteit a
kompetencia
oktatásához
való
csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg.
Számonkérés:
szóbeli vizsga
vagy írásbeli
teszt.
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főiskolai
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Szakmai törzsanyag
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése

Villamosságtan
(elektrotechnika, hálózatok és
rendszerek)

Digitális technika

Programozás

Szakmai alapismeretek:
Híradástechnika

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való
megjelenés,

Szemeszter

Villamosságtan I.
Villamosságtan II.
Elektrotechnika

3. szemeszter
4. szemeszter
3. szemeszter

Elektromágneses
terek

3. szemeszter

Hálózatok és
rendszerek
Jelek és rendszerek

4. szemeszter

Elektromágneses
terek alapjai
Digitális technika1
Digitális technika2

4. szemeszter

Digitális technika3
Digitális technika 4
Programozás 1
Programozás 2

5. . szemeszter
6. szemeszter
1.szemeszter
2.szemeszter

Programozás alapjai
1
Programozás alapjai
2

1. szemeszter

Híradástechnika

4.szemeszter
5. szemeszter

Digitális
jelfeldolgozás

3. szemeszter

1.szemeszter
2.szemeszter

Vállalati partner
Ajánlás: SZABADON VÁLASZTHATÓ kompetenciaterületek
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
Személyi
kötelező/választhat elvégzendő feladat,
számon feltételek
feltételek
ó közreműködés a
projekt leírása
kérés
kompetencia
(a tárgy rövid
módja
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

VÁLASZTHATÓ
50%

Villamosságtan labor
gyakorlatok
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg.

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

VÁLASZTHATÓ
50%

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ

A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
vállalat adja meg.

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

VÁLASZTHATÓ
50%

A gyakorlatban
előforduló modulációsés tömörítési eljárások,
hírközlő rendszerek

Szóbeli
vagy
írásbeli
vizsga.

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

Ajánlott szemeszter:
3-4
A számítási és labor
gyakorlatok
kidolgozásához az
elméleti oktatás
részletes programja a
8. mellékletben.

2. szemeszter

Ajánlott szemeszter: 4
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Ajánlott részletes
program: 9. melléklet

Szakmai alapismeretek:
Méréstechnika

Szakmai alapismeretek:
Szabályozástechnika

Méréstechnika1
Méréselmélet

3.szemeszter

Méréstechnika2

4.szemeszter

Villamos műszerek
és mérések

5. szemeszter

Szabályozástechnik
a
Irányítástechnika III
Irányítástechnika IV

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
50%
Ajánlott szemeszter:
3-4
Példaként ajánlott
részletes program:
10. melléklet

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5
Részletes program:
11. melléklet

felépítése és jellemzői,
modulációs eljárások és
az átviteli-közeg
egymáshoz
illesztésének
szempontjai, a
híradástechnika
gyakorlati
felhasználását és
kapcsolódását más
szakterületekhez.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
mellékelt részletes
program alapján a
vállalat adja meg.
Villamos és nem
villamos mennyiségek
mérése közvetlen

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

Vállalat
adja meg

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség

működésű
elektromechanikus és
elektronikus
műszerekkel, mérések
mérőhidakkal és
kompenzátorokkal. A

kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
konkrét méréseket a
vállalat adja meg.
Vezérlési és
szabályozási rendszerek
analízise, szintézise,
Főbb témakörök az
analóg és digitális
szabályozási körök
vizsgálata, optimális
irányítás, identifikáció,
irányító és robot
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rendszerek, beágyazott
rendszerek,
járműirányító
rendszerek.
Mintavételező
rendszerek analízise.
Mintavételes
szabályozás szintézise.
Véges beállási idejű
rendszerek.
Nemlineáris
szabályozások.
Szabályozási rendszerek
állapotteres leírása.
Optimális
szabályozások. PLC-k
PLC programozásának
elsajátítása.
Mintavételezéssel
kapcsolatos ismeretek
megszerzése.Irányíthat
óság, megfigyelhetőség

Szakmai alapismeretek:
Automatika

Automatika 1
Automatika 2
Irányítástechnika I
Irányítástechnika II
Irányításelmélet és
technika I
Irányításelmélet és
technika II
Irányításelmélet és
technika II labor
gyakorlat
Vezérléstechnika

3.-6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter
4.-6.
Ajánlott részletes
program: 12.
melléklet

Elmélet és gyakorlat
Szenzorok az ipari
automatizálásban
Szenzorok áttekintése,
osztályozása a
működési elv, illetve a
szolgáltatott kimeneti
jeltípus
alapján,Intelligens
szenzorok hardver és
szoftver architektúrái,
Információ kezelés és
feldolgozás,
energiatakarékos
működés.
Szenzorhálózatok

Elméleti,
Gyakorlati

PC +
szoftverek
vezetékes és
vezeték
nélküli hálózat

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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alapvető topológiáinak
felvázolása,
összehasonlító
elemzésük. Decentrális
IO eszközök feladatai,
típusaik, csatlakozási
lehetőségeik.
Jelterjedés,
jelkésleltetés kérdései,
real-time adatátvitel
lehetőségei. Lánc és
csillagpontos topológiát
használó ipari
buszrendszerek. Az IOLinkrendszer mint a
szenzorhálózatok
univerzális
kommunikációs
megoldásának
bemutatása. Vezeték
nélküli kommunikációs
protokollok alkalmazási
lehetőségei
szenzorhálózatokban
(Bluetooth, ZigBee).
Szabványosított
karakterisztikák
megismerése és
gyakorlati mérésük. Egy
IO-Link-es rendszer
teljes konfigurációja és
használatba vétele PLC
segítségével. Profibus,
vagy más Ethernet
alapú megoldások
(Ethernet/IP, Profinet).
Vezetéknélküli hálózat
kiépítése,
paraméterezése,
vizsgálata.
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Szakmai alapismeretek:
Elektronikus áramkörök

Elektronika 1.
Analóg áramkörök

2.szemeszter
3. szemeszter

Elektronika 2.
Digitális áramkörök

3.szemeszter
3. szemeszter

Elektronika 3.
Elektronikai
technológia

4.szemeszter
5. szemeszter

Teljesítményelektro
nika

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter:
2-6.
Példaként ajánlott
program minta:
13. melléklet

Szenzorhálózati
eszközök, gyártása,
fejlesztése, IO-Link-et
alkalmazó szenzorok
fejlesztése, gyártása.
Az elektronika alapjai,
ezen belül
többfokozatú
tranzisztoros erősítők,
műveleti erősítők és
alkalmazásuk, analóg és
digitális integrált
áramkörök, kijelzők és
képmegjelenítők.
A teljesítmény
elektronika alapjainak
megismerése.
Elektronikai alkatrészek
zajának modellezése.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illeszkedpő
részletes programot a
vállalat adja meg.

Félévközi
követelmé
ny a
foglalkozá
sokon
minimum
70%-os
részvétel,
valamint a
témavezet
ő által
kiadott
önálló,
határidős
feladatok
teljesítése
. A félév
végi
követelmé
ny a
témavezet
ő által
adott
vizsgafela
datok
önálló
megoldás
a.
A
követelmé
nyek
további
részleteit
a
kompeten

A profilhoz
illeszkedő
gyakorlati
program
alapján a
vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettség
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Szakmai alapismeretek:
Elektronikai technológia

Elektronikai
technológia

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter 5.
Példaként ajánlott
részterület (50%)
Érzékelés és
méréstechnika labor
gyakorlat
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
14. melléklet

ÉRZÉKELÉS
ÉSTECHNOLÓGIAI
MÉRÉSEK LABOR
GYAKORLAT
Elméleti és gyakorlati
oktatás:
Nyomtatott huzalozású
lemezek előállítása,
Felületszerelt
alkatrészek beültetése,
Chip onBoard
technológia,
Részegységek szerelése,
védőbevonatok
alkalmazása, Szenzorok
és készülékek
gyártástechnológiája
SMD gyártósorok
használata, Chip
onBoard technológiai
berendezések
alkalmazása, szerelő
munkahelyeken való
munkavégzés

cia
oktatásáh
oz való
csatlakozá
s esetén a
vállalat
adja meg.
Számonké
rés:
Gyakorlati
önálló
feladat
értékelése
és / vagy
írásbeli
teszt.
Félévközi
minimum
követelmé
ny a 70%os
részvétel
a
foglalkozá
sokon, és
a kiadott
önálló,
feladatok
teljesítése
.A
követelmé
nyek
további
részleteit
a
kompeten
cia
oktatásáh
oz való
csatlakozá

PC
Áram/feszülts
ég mérő
Oszcilloszkóp
Hálózat
analizátor
Spektrumanali
zátor, stb.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
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Szakmai alapismeretek:
Villamos energetika

Szakmai alapismeretek:
Laboratórium

Villamos
energiaátalakítók 1.

4. szemeszter

VÁLASZTHATÓ

Villamos
energiaátalakítók 2

5. szemeszter

Ajánlott
szemeszter:4,5
VILLAMOS GÉPEK ÉS
VIZSGÁLATAI (50%)

Villamos
energiaátalakítók 3.

6. szemeszter

Villamos gépek és
hajtások

6. szemeszter

Villamos készülékek

5. szemeszter

Önálló labor 1.
Önálló labor 2.
Önálló labor 3.

5.szemeszter
6. szemeszter
7. szemeszter

A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
15. melléklet

KÖTELEZŐ
Ajánlott
szemeszter:5-7
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
16. melléklet

Cél a villamos hajtások
alapjainak,
kinetikájának valamint
a villamos motorok
alkalmazásának
megismerése.
VILLAMOS GÉPEK ÉS
VIZSGÁLATAI
Elméleti és gyakorlati
oktatás:
Transzformátorok,
szinkron, aszinkron
egyenáramú gépek
mérései.
A több féléves labor
gyakorlatok célja az
önálló, konkrét
alkalmazások
megvalósítása,
elsősorban az
elektronika ismeretek
szintézisével összetett,
nagyobb bonyolultságú
feladatok tervezése,
szimulálása,
megépítése és
vizsgálata.A

s esetén a
vállalat
adja meg.
Számonké
rés:
Gyakorlati
önálló
feladat
értékelése
és / vagy
írásbeli
teszt.
Szóbeli
vizsga,
Gyakorlati
feladat

A felvetett
probléma
megoldás
a kézzel
fogható
eszköz
formájába
n vagy
felhasznál
ói
szoftverké
nt.
Az

Mérőműszerek, villamos
gépek

Vállalat adja
meg

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettség
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kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
részletes programot a
vállalat adja meg.

Egyéb: Mikroelektronika

Mikroelektronika

4. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter
4-5
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
17. melléklet

Egyéb: Elektromágneses
összeférhetőség

Elektromágneses
összeférhetőség

5. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter 5
EMC vizsgálatok a
gyakorlatban (50%)
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
18. melléklet

Cél a mikroelektronika
technológiák
megismerése Integrált
áramkörök
tervezésében.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes programot a
vállalat adja meg.

Az EMC
fogalomrendszere,
alapelvei és gyakorlati
megoldásai. Méretezési
módszerek, szabványok
és jogi előírások.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes gyakorlati
programot a vállalat
adja meg.

elvégzett
önálló
feladat
értékelése
a
bemutatá
s és
gyakorlati
vizsgálato
k alapján.
A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
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Egyéb:Programozható logikai
vezérlők

Programozható
logikai vezérlők

6. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter 6
PLCgyakorlati
alkalmazások (50%)
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
19. melléklet

Egyéb:
Beágyazott programozás,
autonóm intelligens rendszerek

Beágyazott
programozás,auton
óm intelligens
rendszerek

7. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter 7
Autonóm intelligens
rendszerek a
gyakorlatban (50%)
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
20. melléklet

Egyéb:Robotika

Robotika

7. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter 7
A robotirányítás a
gyakorlatban (50%)
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program a
rövid program

Folyamatirányító
rendszer adott célú
kialakítása PLC-k
alkalmazásával.
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes gyakorlati
programot a vállalat
adja meg.

A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

Autonóm, „beágyazott”
intelligens rendszerek a
gyakorlatban. (liftek,
mobiltelefonok,
mosógépek, kamerák,
gépkocsik, közlekedési
lámpák irányítása stb.)
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes gyakorlati
programot a vállalat
adja meg.

A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

Cél a robotok
felépítésével,
irányításával
kapcsolatos
alapismeretek
gyakorlati elsajátítása.
A program az alábbi
főbb elemeket
tartalmazza: (1) A
robotirányítás alapjául

A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
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valamint a további
megadott minták
alapján önállóan
kidolgozandó.

Egyéb:Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és
beavatkozók

7. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter 7
Szenzorok és
beavatkozó elemek a
gyakorlatban (50%)

szolgáló kinematikai és
dinamikus modellek,
pályatervezési
módszerek bemutatása.
(2) Szerkezeti elemek:
beavatkozók és
szenzorok valamint
motorvezérlések
ismertetése. (3) A gépi
látás alapjai, navigációs
rendszerek. (4) A
robotirányítás
architektúrái, valós
idejő és elosztott
jelfeldolgozó
rendszerek. (5)
Autonómia, agent
rendszerek, a
mesterséges
inteligencia. (6)
Robotok szimulációja.
(7) Alkalmazási példák
és feladatok (robolab,
ipari robotok, autonóm
jármővek, robotfoci,
humanoid robotok).
A kompetencia
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes gyakorlati
programot a vállalat
adja meg.
Villamos és nem
villamos mennyiségek
szenzor alapú mérési
módszerei, a
merőrendszerek
jellemzői, a mért
adatok feldolgozási

vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)

A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
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A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
21. melléklet

Egyéb:Infokommunikáció

Infokommunikáció

5. szemeszter

KÖTELEZŐ
Ajánlott szemeszter 5
ICT hálózatok
gyakorlat (50%)
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához
ajánlott program
minta:
22. melléklet

eljárásai.
A kompetencia elméleti
és gyakorlati
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes gyakorlati
programot a vállalat
adja meg.
Távközlési és
számítógép hálózatok
strukturális működési
sajátosságai, gyakorlati
vizsgálati módszerei,
eljárásai.
A kompetencia elméleti
és gyakorlati
oktatásához való
csatlakozás esetén a
profilhoz illesztett
részletes gyakorlati
programot a vállalat
adja meg.

egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
A vállalat
adja meg.

A vállalat adja
meg.

Releváns
iskolai
végzettségge
l bíró
szakember
(BSc, vagy
ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
vagy
Technikusi
végzettség+5
év szakmai
gyakorlat.)
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Szakirány/Specializáció
Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
Megj: Nagyon sok szakirány és
specializáció van akkreditálva.
A vállalatok a szakterületükhöz
igazodó képzésbe tudnak
bekapcsolódni.
Néhány példa:
Mérnöki tervezés: Villamos ipari
AutoCADgyakolratok.

Felsőoktatási intézmény
Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés

Szemeszter
(példa:)

Mérnöki tervezés

6. szemeszter

kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter

programja)

VÁLASZTHATÓ

Gyakorlat, Projekt
munka:
AutoCAD
környezetben
Az AutoCAD program
felhasználói szintű
megismerése, valós
kiviteli terveken
keresztül a villamos
mérnöki tervezésben.
AutoCAD program
épület villamos és
nyomvonalas
létesítmények
tervezéssel
kapcsolatos
parancsok és
eljárások
megismerése.
Költségvetés készítő
programok
felhasználásának
alapszintű
bemutatása. Néhány
villamos rajzoló –
tervező program

Ajánlott szemeszter: 6.

Mérnöki tervező
rendszerek
Számítógépes
tervezés

Vállalati partner
Ajánlás: 2 VÁLASZTHATÓ kompetenciaterület
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati Tárgyi
kötelező/
elvégzendő feladat, számonk feltétele
választható
projekt leírása
érés
k
közreműködés a
(a tárgy rövid
módja

5. szemeszter

A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához ajánlott
program minta:
23. melléklet

Gyakorlati
+Elméleti

PC +
szoftverek
(AutoCAD

)

Személyi
feltételek

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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rövid bemutatása.

Mérnöki tervezés: A LabVIEW
fejlesztői környezet

Mérnöki tervezés: Tervezési és
gyártástechnológia gyakorlatok

Mérnöki tervezés:

Mérnöki tervezés

6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 6.

Mérnöki tervező
rendszerek
Tervezés és
gyártástechnológia

5. szemeszter

Mikroelektronikai
rendszerek
tervezése

6. szemeszter

Digitális
berendezések
komplex tervezése

7. szemeszter

Számítógépes
tervezés

5. szemeszter

Mérnöki tervezés

6. szemeszter

A vállalat profiljához
illeszkedő projekt
munka és részletes
gyakorlati program a
rövid program valamint
a további megadott
minták alapján önállóan
kidolgozandó.

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.
Gyártástechnológiai
gyakorlat (50%)

Mérnöki tervező
rendszerek
Tervezés és
gyártástechnológia

5. szemeszter

Gyártás és
minőségbiztosítás

6. szemeszter

Digitális
berendezések
komplex tervezése

7. szemeszter

Számítógépes
tervezés
Mikroelektronikai

5. szemeszter
6. szemeszter

A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
gyakorlati program
kidolgozásához ajánlott
program minta:
24. melléklet

VÁLASZTHATÓ

Gyakorlat, Projekt
munka:
LabVIEW fejlesztői
környezet
Programszerkesztési
gyakorlat, LabVIEW
projekt létrehozása,
Programozási
struktúrák
alkalmazása,, Adatés fájlkezelés, Soros
kommunikáció,
Mérőműszer
adatainak
lekérdezése,
Többcsatornás mérőadatgyűjtő interfész
alkalmazása, Digitális
jelfeldolgozási
gyakorlat
Gyakorlat, Projekt
munka:
Gyártástechnológiai
gyakorlat
Elektronikai
technológiai alapok
megismerése.
Nyomtatott
áramkörök
gyártástechnológiája
és a felületszerelési
technológia
elsajátítása.

Gyakorlati
+Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Gyakorlati
+Elméleti

PC +
szoftverek
(LabVIEW)

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

A

Gyakorlati

Kidolgozot

Releváns iskolai
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Mikroelektronikai rendszerek
tervezése

rendszerek
tervezése

Mérnöki tervezés: Gyártás és
minőségbiztosítás

Gyártás és
minőségbiztosítás

Ajánlott szemeszter: 6.
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
program
kidolgozásához ajánlott
program minta:
25. melléklet

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter: 5.
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
program
kidolgozásához ajánlott

mikroszámítógépek,
mikro-vezérlők
tervezési,
eszközépítési
megoldásai és
alkalmazási
problémákra.
Nyák tervezése.
Alkatrészek
elhelyezése, terhelési
és sebesség
problémák.
Elektromos és
mechanikai
szabványok, korlátok
figyelembevétele.
Hardver megoldások
ismertetése,
összehasonlítása a
különböző perifériák
alkalmazásánál (AD
és DA kérdések,
billentyűzet, kijelzők
stb.) A számítógépes
tervező rendszerek
funkciói és gyakorlati
alkalmazásuk. A
tervező és gyártó
rendszerek
összehangolása.
Áramkörök tervezése
és építése.
Kísérleti és
sorozatgyártás
eljárásai és
minőségbiztosítási
elemei. ISO
szabványok, LEAN és
6σ eljárok és a TQM
integrált irányítási

+Elméleti

t program
alapján a
vállalat
adja meg

végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Gyakorlati
+Elméleti

Kidolgozot
t program
alapján a
vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
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Mérnöki tervezés: Digitális
berendezések komplex
tervezése

Digitális
berendezések
komplex tervezése

Számítógép hálózatok,
Folyamatirányítás

Számítógép
hálózatok 1
Számítógép
hálózatok 2
Számítógép
hálózatok 3

7. szemeszter

program minta:
26. melléklet

rendszer.

VÁLASZTHATÓ

Műszertervezés
alapelvei és
dokumentációs
követelményei. A
fejlesztési életciklus
általános érvényű
lépései egy műszer
teljes megtervezésén
keresztül (marketing
igény- technológiai
tervcélmegvalósítások).
Elméleti és
gyakorlatioktatás:
Ipari kommunikációs
rendszerek
Folyamatirányítási
rendszerek alapvető
elemei,
Kommunikációs
protokollok, ISO/OSI
referenciamodell, Az
RS485/RS422 fizikai
rétegek ismertetése,
AProfibus DP, a CCLink, és a CAN
rendszer bemutatása,
a Devicenet és az
Ethernet alapú ipari
protokollok
bemutatása;
Hálózatépítés,
paraméterezés,
Decentrális IO
eszközök használata
a kurzusban szereplő
buszrendszerhez,
szenzorok,

Ajánlott szemeszter: 7.
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
program
kidolgozásához ajánlott
program minta:
27. melléklet

4. szemeszter
5. szemeszter
6.szemeszter

Számítógépes
folyamatirányítás
Mikroszámítógépek

5. szemeszter

Épületinformatika 1.
Épületinformatika 2.

5. szemeszter
6. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter:
5, 6.
Elméleti és gyakorlati
oktatás:
Ipari kommunikációs
rendszerek
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
program
kidolgozásához ajánlott
program minta:
28. melléklet

végzettség)
Gyakorlati
+Elméleti

Kidolgozot
t program
alapján a
vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)

Gyakorlati,
Elméleti

PC +
szoftverek

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Villamos energetika*

Villamos energetika

5. szemeszter

VÁLASZTHATÓ
Ajánlott szemeszter:
5, 6.
VILLAMOS
BERENDEZÉSEK ÉS
KÉSZÜLÉKEK
Elméleti és
gyakorlatioktatás.
A vállalat profiljához
illeszkedő részletes
program
kidolgozásához ajánlott
program minta:
29. melléklet

beavatkozók, kábelek
jellemzőinek a
mérése, vizsgálata;
Programozható
logikai
vezérlőegységek,
programozó
szoftverek
használata,
Decentrális IO
eszközök gyártása,
bemérése,
programozása
VILLAMOS
BERENDEZÉSEK ÉS
KÉSZÜLÉKEK
Elméleti és
gyakorlati oktatás:
Villamos
berendezések és
készülékek szerkezeti
felépítése, a
működésükkel
kapcsolatos fizikai
folyamatok,
energiaátalakítási
alapelvek
megismerése.
Villamos
kapcsolókészülékek
elemei.
Egyen- és váltakozó
áram bekapcsolása.
Egyenáram
kikapcsolása, ívtolás,
a kikapcsolást segítő
módszerek.
Váltakozó áram
kikapcsolása.
Váltakozó áram ív

Szóbeli
vizsga és
Gyakorlati
feladat

Munkaasztal
Mérőműsz
erek
Villamos
kapcsoló
készülékek
Olvadóbiztosítók
Kismegsza
kítók,
Relék,
Túlfeszültségvédelm
i eszközök.

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(Elméleti
oktatás: BSc,
vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség
Gyakorlati
képzés esetén
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat is
megfelel)
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megszakítása.
Nagyfeszültségű
megszakítók.
Túlfeszültségek
kezelési módjai,
túlfeszültségvédelmi
eszközök.
Olvadó biztosítók,
szakaszolók, kapcsoló
berendezések.
Kisfeszültségű
váltakozó és
egyenáramú
megszakítás, ívtolás
jellegzetességei,
ívtoló szerkezetek
hatása.
Kisfeszültségű
megszakítók,
kismegszakítók,
olvadó biztosítók
kiválasztása.
Kapcsolók és
kontaktorok, relék és
kioldók és
kiválasztásuk.
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Szabadon választható

Kompetencia/Tantárgy
megnevezése
A vállalatok számára optimális
bekapcsolódási lehetőség. A
szakterületüknek megfelelő
ismereteket 5db tantárgy
keretében be tudják illeszteni a
felsőoktatási intézmény
mintatantervébe.
Tantárgy 1

Felsőoktatási intézmény

Felsőoktatási
intézmény
tantervében
való megjelenés
A felsőoktatási
intézmények a
szakirányokhoz
illeszkedő
tantárgyakat
hirdetnek.
Tantárgyanként
2 Kredit értékkel.

Szemeszter
kredit
(példa:)

Vállalati partner
Ajánlás: MINIMUM 3, MAXIMUM 5 kompetenciaterület választása
KREDIT HOZZÁRENDELÉSSEL, OSZTÁLYZAT ADÁSI LEHETŐSÉGGEL
Vállalat számára
Vállalatnál
Vállalati
Tárgyi
Személyi
kötelező/
elvégzendő
számonkérés feltétele feltételek
választható
feladat,
módja
k
közreműködés a
kompetencia
megszerzésében,
ajánlott szemeszter
PÉLDÁK:
Javasolt:
3 KÖTELEZŐ
2 VÁLASZTOTT
5- 6-7.szemeszterben

projekt leírása
(a tárgy rövid
programja)

VÁLASZTHATÓ
(Ajánlott
szemeszter: 5,6)

TERV
ENGEDÉLYEZTE
TÉSI ELJÁRÁSOK
A kiviteli
tervezés
előírásai,
Vállalati
előírások.
Tervek
készítésének
gyakorlati
lépései.
Tervdokumentá
ciók tartalmi és
formai előírásai.
Az
engedélyezés
folyamata
Projekt feladat:
Egy konkrét terv
előkészítése

Terv engedélyezési
eljárások

Elmélet,
Projekt munka

Szakmai
dokumentációk,
szabványo
k

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség vagy
Technikusi
végzettség+5 év
szakmai
gyakorlat.)
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Tantárgy 2

VÁLASZTHATÓ
(Ajánlott
szemeszter: 5,6)
Hálózatra csatlakozás
műszaki és jogi
szabályai

engedélyezésre,
az
engedélyezési
folyamat
végigkövetése,
dokumentálása
HÁLÓZATRA
CSATLAKOZÁS
MŰSZAKI ÉS
JOGI
SZABÁLYAI
A villamos
hálózatra
csatlakozás
törvényi
háttere.
Hálózat
használati
szerződés
tartalma.
A fogyasztókra
vonatkozó
szabályok
megismerése.
Visszatáplálás
műszaki és jogi
szabályai.
Projekt munka:
Egy konkrét
hálózatra
csatlakozási
eljárás
végigkövetése,
dokumentációja

Elmélet,
Projekt munka

Szakmai
dokumentációk,
szabványok,
Törvények
jogszabályok

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, vagy ezzel
egyenértékű
főiskolai
végzettség)
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Tantárgy 3

Megújuló
energiaforrások és
hálózatra kapcsolásuk

Tantárgy 4

Szabadon
programozható
berendezések

Tantárgy 5

Hálózatgazdálkodás
elve és gyakorlata

Tantárgy 6

Tervezés és
gyártástechnológia

Tantárgy 7

Nagyfeszültségű
hálózatok

Tantárgy 8.

Középfeszültségű
hálózatok

Tantárgy 9.

Kisfeszültségű
hálózatok

Tantárgy 10
EGYÉB, A CÉG
SZAKTERÜLETÉHEZ ILLESZKEDŐ

A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat
adja meg
A kompetencia
oktatásához
való csatlakozás
esetén a vállalat

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettség
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adja meg

ISMERET

KÖTELEZŐ
SZAKDOLGOZAT

Szakdolgozat

7.szemeszter

SZAKDOLGOZATI
TÉMA KIÍRÁSA,
KONZULTÁCIÓJA

Vállalat adja
meg

Vállalat adja
meg

Vállalat
adja meg

Releváns iskolai
végzettséggel
bíró szakember
(BSc, MSc, vagy
ezzekkel
egyenértékű
főiskolai,
egyetemi
végzettség)
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A duális partnervállalatok fejlesztési irányai (AJÁNLÁS)
A duális felsőoktatási programba való bekapcsolódással a partnervállalatok számára a
mindennapokban a piaci gyakorlattól eltérő tevékenységek is megjelennek. A csatlakozási
döntés eredményeként ajánlott átgondolni, esetleg átalakítani az alábbi vállalati funkciókat:
1. HR terület (oktatási szervezet, vagy munkacsoport, - belső képzések, továbbképzések)






Képzési és utánpótlási stratégia kialakítása
Mentorok, mestertanárok kiválasztása, utánpótlása
Oktatási folyamtok szervezése, adminisztrálása - a felsőoktatási intézménnyel
közösen
A duális képzésbe bevont szakemberek módszertani továbbképzése
Vállalati tananyagok fejlesztése

2. Marketing, kommunikáció





A cég munkaerő piaci megjelenésének, brandjének átgondolása
Marketing és kommunikációs szakemberek bevonása a duális képzés
bevezetésébe, népszerűsítésébe
Beiskolázási marketing kialakítása önállóan és a felsőoktatási intézménnyel
közösen
A cég elektronikus megjelenési portfóliójának bővítése

3. A duális képzés feltételeinek való megfelelés biztosítása




A gyakorlati képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása
(eszközök, műszerek, munkavédelmi felszerelések, stb.).
Költséghatékony képzési folyamat kidolgozása
Partnervállalatokkal való képzési együttműködési lehetőségek feltárása
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Alapfogalmak, definíciók:
A felsőoktatásban használatos kifejezések gyűjteménye:
1. Abszolutórium/végbizonyítvány: a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és
– a nyelvvizsga megszerzésének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének
kivételével – a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok
megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a
tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.
2. Aktív félév: a hallgatói jogviszony vonatkozásában az a félév, amelyre a hallgató
bejelentkezett, és amelyben a hallgató jogviszonya nem szünetel. Az aktív félévben a
hallgató a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban jogokat és kötelezettségeket teljes
körűen gyakorolja.
3. Alapképzés: Az első képzési ciklus az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve:
BA: Bachelor of Arts, BSc: Bachelor of Sciences), mely (alapképzési szaktól függően)
6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az oklevél megszerzésével alapfokozat és
egy, az adott szaknak megfelelő szakképzettség szerezhető. Az alapfokozatot nyújtó
első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, az
elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére
jogosít, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a
tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Az adott alapképzési
szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen
szakképzettséget lehet szerezni a képzés elvégzésével, milyen személyi kompetenciák
szükségesek a követelmények sikeres teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai
ismeretekre tehet szert, továbbá milyen nyelvvizsga szükséges az oklevél
megszerzéséhez.
4. Alkalmassági vizsga: a felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény
által azokon a szakokon megkövetelt vizsga, amelyek elvégzéséhez bizonyos
készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi, pályaalkalmassági,magyar nyelvi
alkalmassági stb.) meghatározott szintje szükséges. Az alkalmassági vizsga értékelése
„megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítés lehet. A „nem felelt meg" minősítés
esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre.
5. Államilag elismert nyelvvizsga: akkreditált nyelvvizsgaközpontban lefolytatott,
nyelvismeret tanúsítására szolgáló vizsga. Nyelvvizsgára minden magyar és nem
magyar állampolgárságú személy jelentkezhet attól az évtől kezdve, amelyben betölti
14. életévét. Magyar állampolgár magyar mint idegen nyelvből nem tehet
nyelvvizsgát, illetve magyar nyelvtudását igazoló bizonyítványa(i) nem értékelhető(k)
többletpontra a felvételi eljárásban. A nyelvvizsga fajtája szerint lehet: általános
nyelvi, illetve szaknyelvi, a nyelvvizsga alap-, közép- és felsőszintű nyelvtudást mér.
A felsőoktatási felvételi eljárásban – a sajátos nevelési igényű jelentkezők kivételével
– alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben kizárólag a
legalább B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért jár
többletpont.
6. Állami ösztöndíjas minimum-pontszám: az oktatásért felelős miniszter által
felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, valamint osztatlan mesterképzésben
országosan megállapított olyan minimum-pontszám, amely felett - a szakos kapacitás
keretén belül - az ezt elérő jelentkezőket fel kell venni állami ösztöndíjjal támogatott
képzésre.
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7. Átvétel (intézményváltoztatás) és szakváltás: az egyetemi és főiskolai hallgatók
részére a nemzeti felsőok-tatásról szóló törvény által biztosított jog, amely a
tanulmányok ideje alatt az intézmény, továbbá intézményen belül a szak
megváltoztatására vonatkozik. Kérelemre történik, feltételeit a fogadó felsőoktatási
intézmény határozza meg. Az átvétel kizárólag adott képzési területen belül
lehetséges. A munkarendváltás, a képzési nyelv váltása, valamint a képzési helyszín
váltása nem minősül szakváltásnak.
8. Beiratkozás: a hallgatói jogviszony létesítésére szolgáló hivatalos eljárás.
9. Bejelentkezés: a hallgató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy tanulmányait folytatni
kívánja-e az adott félévben.
10. Besorolási döntés: az Oktatási Hivatal felsőoktatási felvételi eljárást lezáró döntése.
Ebben döntés születik arról, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi
kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felsőoktatási felvételi
eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.
11. Bolognai folyamat: 1999-ben a Bolognai Nyilatkozattal megindult oktatáspolitikai
kezdeményezés megvalósítási/megvalósulási folyamata, amelynek célja a
nyilatkozatot aláírt országok (29 ország, köztük Magyarország is) oktatási
rendszerének összehangolása az egyes országok felsőfokú képzései közötti
átjárhatóság, a felsőfokú képzésében való részvétel megkönnyítése érdekében. A
folyamat eredményeit az aláírók kétévente felülvizsgálják, értékelik, további, illetve
módosított célokat fogalmaznak meg, mint tették ezt 2001-ben Prágában (Prágai
Nyilatkozat), 2003-ban Berlinben (Berlini Nyilatkozat), 2005-ben Bergenben (Bergeni
Nyilatkozat), 2007-ben Londonban (Londoni Nyilatkozat), 2009-ben Leuvenben
(Leuveni Nyilatkozat), valamint legutóbb 2010-ben Budapesten és Bécsben
(Budapest-Bécs Deklaráció). A Budapest-Bécs Deklaráció jelentőségét az adja, hogy a
2010-re megteremteni célzott Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrejöttét a
tagországok miniszterei bejelentették. Az EFT-nek jelenleg 47 tagállama van (a
legutóbbi csatlakozó 2010-ben Kazahsztán volt).
12. ECTS (European Credit Transfer System): európai kreditátviteli rendszer, mely
megkönnyíti az ECTS alapelveit vállaló intézmények hallgatói számára az európai
felsőoktatási intézmények közötti nagyobb hallgatói mozgásszabadságot.
13. Egyéni hallgatói tanulmányi munkaidő: a hallgatói tanulmányi munka azon része
munkaórákban kifejezve, melyet a hallgató átlagosan a tanórán (kontaktórán) kívül
önállóan végez a tananyag elsajátítása és a követelmények teljesítése érdekében
(beleértve a vizsgaidőszakban a tanulásra fordított időt).
14. Egységes, osztatlan képzés: az új képzési rendszernek megfelelő, ugyanakkor
ciklusokra nem bontott, mester fokozat megszerzéséhez vezető képzés
15. ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)/NEPTUN rendszer:a Magyar felsőoktatás
oktatás-és tanulmányszervezést szolgáló, valamint a hallgatói pénzügyeket kezelő
számítógépes nyilvántartó rendszere.
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16. Érettségi pontok: a felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények
által képzési területenként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos
eredménye alapján kiszámolt pontok összeg, tárgyanként maximum 100 pont
szerezhető, összértéke legfeljebb 200 pont lehet.
17. Értékemelő vizsga: a vizsgaidőszakban letett sikeres vizsga érdemjegyének javítására
szolgáló vizsgalehetőség.
18. Érvényes felvételi pontszám: Az a jelentkező rendelkezhet érvényes felvételi
pontszámmal, aki a felvétel alapvető feltételeit teljesíti, azaz a felvételi pontszám
számára kiszámítható lesz. A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a
jelentkező felvételi összpontszáma 0, azaz nulla lesz.
19. Esti munkarend szerinti képzés: a levelező képzés mellett a részidejű képzés egyik
formája. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet, kivéve a szakirányú továbbképzést, melynél
legalább húsz, legfeljebb ötven százalék lehet. A képzést a hallgatók elfoglaltságának
figyelembevételével kell megszervezni, a szorgalmi időszakban munkanapokon
tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon.
20. Félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, amely regisztrációs időszakra, és
képzési időszakra tagolódik,
21. Félévközi jegy: a hallgató félévközi teljesítményének kifejezésére szolgáló, a
szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók
alapján adott érdemjegy.
22. Felsőoktatási szakképzés: a felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony
keretében folytatott felsőoktatási szakképzés, amely oklevél kiadásával zárul (az
oklevél felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsít). A felsőoktatási szakképzéseket a
felsőoktatási intézmények 2013. szeptemberben indították először.
23. Felsőfokú végzettség: a „hagyományos" képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi
alapképzésben, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és
mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség.
24. Felsőoktatási intézmények: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
értelmében a felsőoktatási intézmény - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti
alkotó tevékenység, mint alaptevékenység folytatására - létesített szervezet.
A felsőoktatás rendszerének működtetése az állam, a felsőoktatási intézmény
működtetése a fenntartó feladata. A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége
magában foglalja a felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, a doktori
képzést és a szakirányú továbbképzést. Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó
tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag felsőoktatási
intézmény folytathat.
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25. Felvétel alapvető feltételei: Amennyiben a felvételi tájékoztatóban, vagy a
felsőoktatási felvételi eljárás során egyedi tájékoztató üzenetben, felsőoktatási
intézményi tájékoztatásban a „felvétel alapvető feltételei" meghatározással találkozik,
úgy ez alatt a következő feltételeket kell érteni. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés,
valamint osztatlan mesterképzés esetén az érettségi bizonyítvány, osztott mesterképzés
esetén a felsőfokú oklevél hiánya alapvető kizáró ok. További alapvető feltétel az
adott képzési ciklusban meghatározott jogszabályi minimumpont elérése.
Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a
harmadik alapvető kritérium, hogy a jelentkező rendelkezzen az adott szakra
meghatározott, főszabály szerinti legalább kettő beszámítható érettségi
vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint), kivéve, amennyiben
a felsőoktatási intézmény érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga alapján
számít felvételi pontszámot vagy a korábbi felsőfokú tanulmányok alapján. További
kizáró jellegű alapvető feltétel az esetleges alkalmassági vizsga.
26. Felvehető kapacitásszám: a jelentkezők közül az adott intézménybe egy adott évben
az első évfolyamra felvehető – a felsőoktatási felvétel feltételeit teljesítő – jelentkezők
száma. A felvehető kapacitásszám képzési területre, munkarendre, képzési helyre és
nyelvre került meghatározásra. A felvehető kapacitásszám a felvételi tájékoztató
intézményi fejezetében található meg. Az adott képzés vonatkozásában a felvehető
szakos minimum és maximum kapacitásokat szintén a felvételi tájékoztató
tartalmazza.
27. Felvételi ponthatár: a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezőkről egységes
rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre
ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a ponthatárt elérte vagy
meghaladta, kötelező besorolni. A besorolási döntés előkészítéseként az Oktatási
Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes képzések
ponthatárára.
28. Felvételi összpontszám: A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául
szolgáló eredményt alapképzésben, osztatlan mesterképzésben, felsőoktatási
szakképzésben 400 + 100 pontos pontszámítási rendszerben fejezik ki. A pontszámítás
alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200
pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik. Kivételes esetben az
összpontszámot gyakorlati vizsga alapján állapítják meg. (Mesterképzésben az
összpontszám 100 pont.)
29. Felvételi szabályzat: a felsőoktatási intézmény által megalkotott, a felsőoktatási
felvételi eljárást és a felvételre vonatkozó egyéb szabályokat tartalmazó szabályok
összessége, melyet az intézmény köteles nyilvánosságra hozni, és általában az
intézmény weboldalán érhető el.
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30. Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): a hatályos jogszabályok szerint
fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
31. Gyakorlati vizsga: alapképzésben a művészet, művészetközvetítés képzési területen
szervezhető vizsga megnevezése, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény
határozza meg és közzéteszi a felvételi tájékoztatóban. Gyakorlati vizsgán az értékelés
pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a felsőoktatási intézmények
mesterképzésben ugyancsak tarthatnak gyakorlati vizsgát (ez általában szóbeli, illetve
írásbeli), ezeket is tartalmazza a felvételi tájékoztató.
32. Hallgatói azonosító: A hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek,
amennyiben nem rendelkezik tanulói azonosítóval, tizenegy jegyű hallgatói azonosító
számot adnak, amiről az intézmény – kérelemre, annak benyújtásától számított tizenöt
napon belül – a hallgató nevének, születési helyének és idejének, anyja születési
nevének egyidejű feltüntetésével – igazolást állít ki. Annak, aki tanulói azonosító
számmal rendelkezik, a hallgatói azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító
számmal.
33. Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok
folytatása alatt fennálló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a
hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra vonatkozó szabályokban
meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott
képzési ciklust lezáró abszolutórium kiállításának napján és a másik intézménybe való
átvétellel automatikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott
esetekben – az intézmény egyoldalú döntésével szűnhet meg.
34. Hallgatói jogviszony szüneteltetése (halasztás): ha a hallgató bejelenti, hogy a
következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a
hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének
ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a
hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szüneteltetésre – ha a tanulmányi
és vizsgaszabályzat ettől eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres
teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos
további kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés
lehetőségét – a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. Szünetel a hallgatói
jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek
szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud
eleget tenni, valamint ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok
folytatásától.
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35. Hallgatói Önkormányzat: a felsőoktatási intézmény önkormányzatának része,
amelynek célja elsősorban a hallgatók érdekképviselete. A hallgatói önkormányzat
tagja a felsőoktatási intézmény minden hallgatója, függetlenül attól, hogy
tanulmányait milyen oktatási formában végzi. Tisztségviselőit és képviselőit a
hallgatók választják meg.
36. Hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): hátrányos helyzetűnek minősül az a
beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy
jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy
intézeti, állami nevelt volt.
37. Javítóvizsga: a sikertelen vizsga adott vizsgaidőszakban első alkalommal történő
megismétlése.
38. Jelentkezési sorrend: a jelentkező által a felsőoktatási felvételi jelentkezés során
meghatározott sorrend, mely az általa kiválasztott intézmények, képzések rangsora.
Módosítására a felsőoktatási felvételi eljárás során egy alkalommal, a besorolási
döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – írásban vagy
elektronikus úton – van lehetőség. A felsőoktatási intézménynek a felvételről szóló
döntése során kötelezően figyelembe kell venni ezt a sorrendet, ugyanis nem vehető
fel az adott intézménybe az a jelentkező, akit a sorrendben előrébb álló felsőoktatási
intézmény már felvett.
39. Jogszabályi minimumpont: Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási
szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi
összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot
(ún. „jogszabályi minimumpontszám"): alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés
esetén a 2015. évben 280 pontot (évente változik a minimumpontszám), azzal a
kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az
OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszámot kell alapul venni; felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, azzal a
kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni; mesterképzés
esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.
40. Jogszabályi pontszám: a besorolási és a felvételi határozatban a „jogszabályi
pontszám" meghatározás a többletpontok nélkül – de az emelt szintű érettségi után
kapható többletpontokkal – számított pontszámot jelenti.
41. Jogorvoslati kérelem: a felsőoktatási felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által
hozott besorolási döntés, illetve a felsőoktatási intézmény által hozott felvételi döntés
ellen – annak közlésétől vagy annak hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül – benyújtható kérelem. A hallgatói jogviszony fennállása alatt a
felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása –
kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést – esetén igénybe vehető
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jogorvoslat elnevezése. Felsőoktatási intézménybe való benyújtására a közléstől,
illetve a tudomásszerzéstől számított 15 nap áll a hallgató rendelkezésére. A kérelmet
a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa létrehozott bizottság bírálja el,
melynek döntése ellen a hallgató a közléstől számított 30 napon belül –
jogszabálysértésre vagy a hallgatói jogviszony megsértésére való hivatkozással – az
illetékes megyei bírósághoz fordulhat
42. Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK): azoknak az ismereteknek,
jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, illetve az a
tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható.
43. Képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés
megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.
44. Képzési időszak: a képzési időszak szorgalmi időszakra és hozzákapcsolódó
vizsgaidőszakra tagolódik.
45. Képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely az
alapképzési szak, a mesterképzési szak és az osztatlan képzési szak, valamint a
felsőoktatási szakképzés és a szakirányú továbbképzési szak részletes képzési és
tanulmányi követelményeit, a doktori képzés tervét, valamint felsőfokú szakképzésben
a szakképzési programot tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, így különösen a
tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi programokkal, valamint az
értékelési és ellenőrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt.
46. Képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben
meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési
tartalommal rendelkeznek.
47. Kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a
tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott
ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges; egy kredit
harminc tanulmányi munkaórát jelent; a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató
teljesítményét elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen
értékelést(érdemjegyet) kapott.
48. Kritériumkövetelmény: olyan – tanterv által rögzített – kötelezően teljesítendő
előírás, amelyhez nem tartozik kredit.
49. Kurzus: a tantervi egységek félévi meghirdetése oktatóval, illetve órarendi és tantermi
hellyel.
50. Levelező munkarend szerinti képzés: az esti képzés mellett a részidejű képzés másik
formája. A részidős képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább
harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. Olyan oktatásszervezési rend, amely szerint
– az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül
sor.
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51. Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés: olyan oktatási forma, amelyben a
képzés költségeit az állami költségvetés biztosítja a felsőoktatási intézményen
keresztül. Ha a felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjas képzésben
tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény
megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem
szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség
ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben
folytathatja. A hallgató 12 féléven keresztül folytathat tanulmányokat magyar állami
ösztöndíjas képzésben.
52. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB): A MAB a felsőoktatásban
folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos
minőségének ellenőrzését és értékelését elősegítő országos szakértői testület.
53. Mérföldkő:a tanterv teljesítésének periodikus és/vagy a további tantervi egységek
tematikus csoportosításának mérőpontja,
54. Mesterképzés: A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA: Master of Arts,
MSc: Master of Sciences) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. A
mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki
legalább alapfokozatot és szakképzettséget vagy ezzel egyenértékű, a korábbi képzési
rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget, illetve egyetemi
szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet vagy mesterfokozatot
szerzett. A felvétel pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák
meg. E képzés 2–4 féléves (kivéve az osztott, mesterszinten végezhető tanárképzést,
amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően ki lehet lépni a munkaerőpiacra,
illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére
készít fel. Az adott szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy
milyen alapképzési szakról milyen feltételek mellett lehet belépni a mesterképzési
szakra, valamint hogy mely szakképzettség szerezhető az adott mesterképzésben,
továbbá milyen személyi kompetenciák szükségesek a követelmények sikeres
teljesítéséhez, a hallgató milyen szakmai ismeretekre tehet szert, illetve milyen
nyelvvizsga szükséges az oklevél megszerzéséhez. Amennyiben a jelentkező egy
felvételi időszakban alap- és mesterképzési ciklusra is jelentkezik, akkor olyan
rangsort kell kialakítania, mely tartalmazza valamennyi jelentkezését.
55. Mintatanterv (ajánlott tanterv): a tantervben szereplő tantárgyak olyan elosztása
félévekre, amely minden félévben 30 (±3) kredit teljesítését teszi lehetővé úgy, hogy a
tanulmányi követelmények a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő
alatt teljes egészében teljesíthetőek.
56. Modul: a szak tantervének megfelelő tantervi egység, amely olyan tantárgyakat foglal
magába, amelyek tematikailag, a szak képzési célját illetően, vagy valamilyen
specializáció céljából rokon ismereteket, vagy több szak közös ismeretanyagát foglalja
össze. A modulok lehetnek egymásra épülők, vagy egymást helyettesítők.
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57. Munkarend (tagozat): a képzésszervezési elv, amely lehet nappali, levelező, esti és
távoktatás.
58. Nappali munkarend szerinti képzés: teljes idejű képzés, melyet heti öt napból álló
tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől a
felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.
59. Nemzeti felsőoktatási törvény: a felsőoktatás legmagasabb szintű ágazati
jogszabálya, amely a felsőoktatásban részt vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a
felsőoktatási intézmények és a felsőoktatással kapcsolatos állami és egyéb szervezetek
feladatait, hatáskörét tartalmazza. 2012. szeptember 1-jétől a 2011. évi CCIV. nemzeti
felsőoktatási törvény van hatályban.
60. Oklevél: a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a
tanulmányok sikeres elvégzését. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási
intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születésének helyét és idejét, a
végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak,
szakképzettség), a képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és
napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg az
intézményi szabályzatban meghatározott intézményi, kari vezetőnek), a záróvizsgabizottság vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az
intézmény pecsétjét, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a felsőoktatási
intézmény szabályzata feltüntetni rendel. Az oklevelet magyar nyelven vagy magyar
és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében a nemzeti és etnikai
kisebbségek nyelvén, továbbá – kivételesen, a felsőoktatási intézmény döntésének
megfelelően – a képzés nyelvén is ki kell adni.
61. Országos Képzési Jegyzék (OKJ): az állam által elismert szakképesítések jegyzéke.
Az OKJ tartalmazza a szakképesítés azonosító számát, megnevezését és a hozzá
rendelt FEOR számot, a szakképesítések körét és szakmacsoportját, a jegyzékbe
kerülés évét, a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető
szakképesítéseket, a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális
időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására feljogosított minisztert.
62. Osztatlan mesterképzés: egyes szakokon (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész,
állatorvosi, építész, erdőmérnöki, jogász stb.) az új, többciklusú képzés bevezetését
követően is megmaradt az osztatlan, legalább 10 féléves, legfeljebb 12 féléves képzés.
Osztatlan mesterképzésben tehát nincs elkülönülve az alapképzés és a mesterképzés, a
felvétel feltétele a legalább érettségi végzettség, és a képzés mesterfokozattal zárul.
63. Önköltséges képzés: az állam által nem támogatott (vagyis önköltséges), felsőoktatási
intézményben folyó képzés, amelyben a részt vevő hallgatókat a képzéssel összefüggő
önköltség terheli. Az önköltség forintban megállapított félévi összegét a
Tájékoztatóban – vagy annak hivatalos kiegészítésében – szakonként közzé kell tenni.
Vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és működési szabályzatban
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meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt
bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.
64. Párhuzamos képzés: ha egy hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban, illetve ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg
több szakképzettség megszerzése érdekében folytat tanulmányokat.
65. Párhuzamos jogviszony: más felsőoktatási intézmény hallgatójának az Egyetemmel
létesített további jogviszonya új szak felvétele esetén, vagy az Egyetem hallgatójának
más felsőoktatási intézménnyel létesített további jogviszonya,
66. Passzív félév: azon félév, amelyre a hallgató nem jelentkezik be, illetve amely
félévben bármely más okból a hallgatói jogviszonya szünetel, és amely során hallgatói
jogai és kötelezettségei korlátozottan érvényesülnek,
67. Ponthatár: a felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a
felsőoktatási szakképzés, alap-képzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén az
oktatásért felelős miniszter által az adott szakra meghatározott állami ösztöndíjas
minimumpontszám és a szakos kapacitás keretein, osztott mesterképzés esetén a
meghatározott keretszámon belül ponthatár alkalmazásával történik. A ponthatár eltérő
jelentkezőket minden esetben – kivéve, ha a jelentkezési sorrendben előrébb található
helyre felvették – fel kell venni, az ezt el nem érők közül senkit nem lehet felvenni.
68. Pótfelvételi eljárás: egy rendkívüli felsőoktatási felvételi eljárás, amely az emberi
erőforrások miniszterének döntése alapján általában augusztus elején kerül
meghirdetésre. Csak egy intézménybe és egy képzésre lehet jelentkezni. Az eljárás
keretében csak azok jelentkezhetnek, akik az adott évi általános eljárás során nem
jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási
intézménybe sem. A pótfelvételi eljárásban – főszabályként – az általános felvételi
eljárás szabályai alkalmazandók. A pótfelvételi eljárás – nagyrészt – elektronikus
eljárás.
69. Résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben
vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet.
70. Specializáció: önálló szakképzettséget nem eredményező, szakirány jellegű képzési
tartalom.
71. Szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési
(ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét összefogó képzés,

tartalom

72. Szakfelelős: a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamatért megbízott, hatáskörrel
rendelkező, a szakindítási dokumentumokban megjelölt, vagy a kari tanács által
megbízott felelős személy.
73. Szakirány: az adott szak részét képező, önálló szakképzettséget eredményező,
speciális szaktudást biztosító képzés, amelynek megnevezése szerepel az oklevélben.
74. Szakirányú továbbképzés: felsőfokú végzettségre és szakképzettségre épülő olyan
újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget
tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan
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kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább
két, legfeljebb négy félév.
75. Szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a
szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő
szaktudás oklevélben történő elismerése.
76. Szakmai gyakorlat: alap- és mesterképzésben, külső gyakorlóhelyen, intézményben,
erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő
szakmai gyakorlat.
77. Szigorlat: több tantárgy együttes számonkérési formája, amelyre történő jelentkezés
tantárgyfelvételnek minősül.
78. Szorgalmi időszak: a képzési időszak oktatási része, amely során foglalkozásokat
tartanak, ugyanakkor lehetőség van a számonkérés bizonyos formáira.
79. Tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak.
80. Tanóra (kontakt óra): a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények
teljesítéséhez az oktató folyamatos, személyes közreműködését igénylő foglalkozás
(előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), időtartama általában 45 perc,
81. Tanrend: az adott félévben tanterv alapján meghirdetésre kerülő kurzusok összessége,
82. Tantárgy: a szak tantervi felépítésének szakmai (tematikai), egy féléves alapegysége,
amelyhez felvételi és teljesítési feltételek köthetők; valamint kredit értéke van.
83. Tantárgyi program: egy tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyagot, valamint a
tantárgy teljesítésének általános feltételeit tartalmazó leírás.
84. Tanterv: a képzés részletes szabályait, a részletes oktatási és tanulmányi
követelményeket tartalmazó dokumentum,
85. Tantervi egység: azonos tantervi egységnek minősül az elektronikus tanulmányi
rendszerben azonosként nyilvántartott tárgyelem.
86. Tárgyelem: a tanterv legkisebb, tovább már nem bontható egysége.
87. Tanulmányi és vizsgaszabályzat: a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 05.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: KR.), valamint a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.)
Kormányrendelet alapján a Tanulmányi és vizsgarend szabályait minden felsőoktatási
intézménynek rögzítenie kell. A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen
hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (felsőfokú szakképzés, alapképzés,
egységes, osztatlan képzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés), állampolgárságra
való tekintet nélkül a képzésben részt vevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló személyekre (továbbiakban: hallgatókra), valamint a képzések lebonyolításában
részt vevő foglalkoztatottakra
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88. Többletpont: A jelentkezőnek a felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályban
meghatározott feltételek szerint adandó, illetve adható, alapképzésben, osztatlan
mesterképzésben a 400 pontot meghaladó pont. A jogcímeket (pl. nyelvtudás,
szakképzettség, sportteljesítmény) és az elérhető többletpontok mértékét a
Tájékoztatóban ismertetik. A többletpontok két kategóriába sorolhatók jogcímeik
szerint: 1. jogszabály alapján adható többletpontok: emelt szintű érettségi
vizsgaeredményért, nyelvtudásért, előnyben részesítés okán; 2. képzési területenként
adható többletpontok: tanulmányi versenyeredmények, művészeti versenyeredmény,
szakképesítés, sporteredmény alapján. A különböző jogcímeken elért többletpontok
összege legfeljebb 100 pont lehet.
89. Távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint
ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív
kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma
nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.
90. Vendéghallgatói jogviszony: a vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a
tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, azaz egyes tantárgyakat másik
intézményben, képzésben teljesít. A vendéghallgatói jogviszony önmagában nem
eredményez oklevelet. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz a
fogadó felsőoktatási intézmény hozzájárul. Amennyiben az anyaintézmény
engedélyezi, úgy a vendéghallgatói jogviszony keretében megszerzett kreditek
beszámíthatók a tanulmányokba.
91. Vizsgaidőszak: az oktatási időszak vizsgák letételére meghatározott része; tartamát és
idejét – a jogszabályok keretei között – az intézmény határozza meg.
92. Vizsga jegy: a hallgató teljesítményének kifejezésére szolgáló, a vizsgaidőszakban a
szóbeli, vagy írásbeli vizsgán nyújtott teljesítése alapján adott érdemjegy.
93. Vizsgakurzus: a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik
kontaktóra, csak vizsgalehetőség.
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Mellékletek
1. számú melléklet: Együttműködési megállapodás a duális képzés keretében szakmai
gyakorlat biztosítására - MINTA
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
duális képzés keretében szakmai gyakorlat biztosítására
amely létrejött egyfelől:
…………………………………………………….
Székhely: ……………………………….
Adószám: ………………………
Statisztikai számjel: ……………………..
OM azonosító (nyilvántartási szám): …………………….
Bankszámlaszám: …………………………
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: ……………………
Képviseletre jogosult: …………………………….
Továbbiakban: Felsőoktatási Intézmény
másfelől:
…………………………………………………….
Székhely: ……………………………….
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
…………………
Adószám: ………………………
Statisztikai számjel: ……………………..
Bankszámlaszám: …………………………
Képviseletre jogosult: …………………………….
Továbbiakban: Vállalati Partner, mint szakmai gyakorlóhely
Továbbiakban együttesen: Felek között,
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint 14–18. §-ban
foglaltak alapján, az alábbi helyen és időben, a következő feltételek szerint.
1.

A megállapodás tárgya, célja, időtartama
1.1. A megállapodás tárgya, a Felsőoktatási Intézmény
……………………………. Karának
(cím:…………………………, képviseli: ……………………….) ………………………………… (továbbiakban: szak)
keretében, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakmai gyakorlat biztosítása.
1.2. A megállapodás célja, hogy a hallgatók, a leendő szakképzettségüknek megfelelő munkahelyen,
munkakörben összekapcsolják az elméleti és a gyakorlati ismereteket, fejlesszék a
munkafolyamatokban a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat, gyakorlati
jártasságot szerezzenek az anyag-eszköz-technológia ismeretekben, valamint fejlesszék a
munkafolyamatokban a személyi kapcsolatokat és az együttműködést, a feladatmegoldásokban az
értékelő és önértékelő magatartást, továbbá innovációs készségüket.
1.3. Felek rögzítik, hogy a Felsőoktatási Intézmény ismertette és egyeztette a Vállalati Partnerrel a szak
képzési és kimeneti követelményeit. Felek, a hallgatók gyakorlati képzésének ütemezését, valamint a
gyakorlati képzés tartalmát a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően közösen határozták
meg.
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1.4. A Vállalati Partner vállalja, hogy az első évfolyamtól fogadja a hallgatókat a jelen szerződésben
meghatározott módon és időben.
2.

Az együttműködés módja, a gyakorlati képzés keretei
2.1. A szakmai gyakorlatot a Vállalati Partner a karral egyeztetett ütemterv szerinti hetekben köteles
biztosítani.
2.2. A szakmai gyakorlaton ……………………… szakos, nappali tagozatos hallgatók vesznek részt.
2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalati Partner, minden év február 2-től június 3. napjáig
előzetes jelentkezést hirdet mindazok számára, akik a jelen megállapodás szerinti képzésben részt
kívánnak venni. A hirdetmény közzétételi helye a Vállalati Partner saját honlapja
(www…………………………………), melyet a Felsőoktatási Intézmény honlapjáról közvetlenül is elérhetővé
kell tenni.
2.4. A hirdetménynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Vállalati Partner neve, székhelye,

a képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása,

a jelentkezés módja és határideje,

kiválasztás során vizsgált szempontok.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalati Partner a jelentkezőket előzetes felvételi beszélgetésre (készségek
felmérése, személyiségteszt, nyelvismeret felmérése) hívja be.
A kiválasztás szempontjai:
………………………………………..., módszereri: ……………….., időbeli ütemezése: ………………….
A felvételi eredménye alapján a Vállalati Partner …………………………. napjáig tájékoztatja a
jelentkezőket és a Felsőoktatási intézményt a kiválasztás eredményéről, valamint megszerzett
képzési akkreditációjáról.
2.6. Felek megállapodnak abban, hogy a hallgatót, a szakmai gyakorlat időtartamára díjazás illeti, melynek
mértéke legalább az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás a teljes képzési időre minden
évben 12 hónapon keresztül.
2.7. A szakmai gyakorlat Felsőoktatási Intézményi felelőse ……………………. (e-mail: ………………………, tel:.
…………………………), a Vállalati Partner szakmai felelőse NÉV (elérhetősége: e-mail:…………………….., tel:.
………………………..),, akiket a Felek egyúttal kapcsolattartó személyként is megneveznek.
2.8. Felek rögzítik, hogy a duális képzési rendszer nyitott, abból kötelezettség nélkül bármikor kiléphet a
hallgató, a munkaszerződés felmondásának törvényi előírásai figyelembevételével.
2.9. Felek megállapodnak abban, hogy magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Duális Képzési Tanács által
készített A duális felsőfokú képzés alapelveinek rendelkezéseit.

3.

A Felsőoktatási Intézmény kötelezettségei
3.1. A Felsőoktatási Intézmény felelős a hallgatók teljes képzéséért, az annak részét képező szakmai
gyakorlatért és a szakmai gyakorlat megszervezéséért a Vállalti Partnerrel, mint külső szakmai
gyakorlóhellyel.
3.2. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai gyakorlathoz szükséges valamennyi adatot és
információt a Vállalati Partner részére kellő időben megadni, a Vállalati Partner által felvetett
kérdések megválaszolásában és problémás helyzetek megoldásában haladéktalanul és aktívan
közreműködni.
3.3. A Felsőoktatási Intézmény köteles a szakmai készségek, képességek komplex fejlesztési folyamatában
a Vállalati Partner értékelése alapján a hallgatók gyakorlati kompetenciáját értékelni.

4.

A Vállalati Partner kötelezettségei
4.1. A Vállalati Partner köteles a szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatóval hallgatói munkaszerződést
kötni, mely munkavégzés feltételeit és a munkaszerződés tartalmi elemeit a 230/2012. (VIII. 28)
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Korm. rendelet. 17. és 18. §-ai tartalmazzák részletesen. A Vállalati Partner a munkaszerződésben,
jelen megállapodás szerint köteles rendelkezni a hallgató díjazása tárgyában.
4.2. A Vállalati Partner köteles a hallgatót a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott
tartalommal és annak megfelelő szakterületeken foglalkoztatni.
4.3. A Vállalati Partner köteles a gyakorlati képzés során történő munkavégzéshez szükséges helyet,
eszközöket és védőfelszerelést biztosítani.
4.4. A Vállalati Partner köteles a munkavédelmi előírások szerinti balesetvédelmi, tűzvédelmi és
munkavédelmi oktatást a hallgatók számára megtartani.
4.5. A Vállalati Partner vállalja, hogy minden évben kitölti a kiegészítő megállapodásban meghatározott
időpontig az aktuális félévre vonatkozó minősítési adatlapot.
4.6. A Vállalati Partner köteles a hallgatók gyakorlati tevékenységéhez rendszeres szakmai felügyeletet és
irányítást biztosítani.
4.7. A Vállalati Partner köteles a Felsőoktatási Intézmény által előírt jelenléti és képzési dokumentációt
vezetni, továbbá a hallgató által elsajátított szakmai tudást és kompetenciát a Felsőoktatási
Intézmény által meghatározott formában és tartalmi elvárással írásban értékelni.
4.8. Felek megállapodnak abban, hogy annak érdekében, hogy a Felsőoktatási Intézmény a 230/2012.
(VIII. 28.) Kormányrendelet 15. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni, a
Vállalati Partner adatainak bármely változásáról köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul
írásban értesíteni.
4.9. A Vállalati Partner köteles a Felsőoktatási Intézményt haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben
az országos gazdasági kamara őt törli a nyilvántartásból.
4.10. Vállalati Partner kijelenti, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik.
5.

Titoktartás
5.1. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Vállalati Partner a hallgatók szakmai gyakorlati ideje alatt
nem adhat át a hallgatóknak olyan gazdasági, vagy üzleti titoknak számító információt, adatot, ami a
hallgatónak a szakdolgozata elkészítését, megvédését, illetve a képzés utáni elhelyezkedését
akadályozza, gátolja.
5.2. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként,
illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, így
különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas
információ), üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.
5.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a megállapodás időbeli
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára
hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják
fel, illetve azzal nem élnek vissza.
5.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
amely köztudomású;
amelyet nem a Megállapodás megsértésével hoztak nyilvánosságra;
amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már azelőtt, hogy
azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta
létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
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amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott
létre; vagy
amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az illetékes
hatóság számára.

5.5. Tekintettel arra, hogy a Felsőoktatási intézmény költségvetési szerv és kiterjed rá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) hatálya, a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azon adatokra, amelyek az Infotv.
értelmében közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.
6.

A megállapodás megszűnése és módosítása
6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást a mindkét Fél által történő aláírástól határozatlan időre
kötik, ezért a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt minden év
augusztus 31. napját megelőzően jelen megállapodás mellékletét képező „Kiegészítő megállapodás”-t
kötnek, amelyben meghatározzák a következő duális képzésben résztvevő hallgatók duális képzéssel
kapcsolatos feltételeket.
6.2. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával
indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.
6.3. Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen megállapodást a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali
hatállyal felmondani.
6.4. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor megszüntethetik.
6.5. A Vállalati Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Duális Képzési Tanács a jelen szerződésben
meghatározott alapszak duális képzési formában indítandó képzését nem támogatja és így a képzés
duális formában nem indítható, úgy a jelen szerződés megszűnik. A Vállalati Partner tudomásul veszi
továbbá, hogy ebben az esetben kártérítéssel nem élhet.
6.6. Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.
6.7. Jelen megállapodás a Felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik, amennyiben a Vállalati
Partnert az Országos Gazdasági Kamara törli a nyilvántartásból.
6.8. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy ha valamely hallgató szakmai gyakorlata idő előtt
megszűnik, vagy megszakad úgy a megszűnés és megszakadás időpontjáról és annak okáról a Vállalati
Partner haladéktalanul értesíti írásban a Felsőoktatási Intézmény kapcsolattartóját és a Felsőoktatási
Intézmény szakmai felelősét.

7.

Egyéb rendelkezések
7.1. A Felsőoktatási Intézmény jogosult arra, hogy a szakmai gyakorlatot a Vállalati Partnernél
személyesen ellenőrizze. Személyes ellenőrzésre jogosult a jelen szerződésben nevezett Felsőoktatási
Intézményi felelős személy, valamint a szak képzéséért felelős vezető és magasabb vezető. Az
ellenőrzés időpontjáról és az ellenőrző személyről a Felsőoktatási Intézmény 5 munkanapot
megelőzően elektronikus levélben és telefonon értesíti a Vállalati Partner szakmai felelősét.
7.2. A megállapodásban nem rendezett kérdésekben Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény, a szakmai gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási
képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
7.3. Felek a megállapodásból eredő jogvitákat békés úton, szükség esetén egyeztető bevonásával, peren
kívül kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Felsőoktatási intézmény
székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
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Jelen megállapodás négy eredeti, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből
három példány a Felsőoktatási Intézményt, egy példány a Vállalati Partnert illeti.
Felek a fenti megállapodást, elolvasás és együttes értelmezést követően, mint az akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Mellékletek:
1. számú melléklet: A duális felsőfokú képzés alapelvei
2. számú melléklet: Kiegészítő megállapodás minta
Pécs, 201………………………………………….

___________________________
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: ………………….. dékán
Felsőoktatási Intézmény

___________________________
Cég neve
Képv.: képviselő neve és beosztása
Vállalati Partner

Ellenjegyzők a Felsőoktatási Intézmény részéről:

_________________________
szakmai ellenjegyző

__________________________ ______________________
pénzügyi ellenjegyző
jogi ellenjegyző

1. számú melléklet

Duális felsőfokú képzés alapelvei
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2. számú melléklet

Kiegészítő megállapodás
Felek között ****. év **. hónap **. napján, ****** iktatószámon szakmai gyakorlat biztosítása
tárgyában megkötött együttműködési megállapodáshoz (továbbiakban: Megállapodás)

Felsőoktatási Intézmény neve
Székhely:.
Adószáma:
Statisztikai jele:
OM azonosító (nyilvántartási szám):
Bankszámlaszám:
Szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: …………………………
Képviseletre jogosult: …………………..
Továbbiakban: Felsőoktatási intézmény
másfelől:

(Vállalati Partner neve)
Székhely:
Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma,
eljáró bíróság:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:
Képviseletre jogosult:
Továbbiakban: Vállalati Partner

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
1. Kiegészítő megállapodás tárgya
1.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalati Partner a Felek között fent megjelölt
Megállapodás alapján a
20**/20**-es

tanévtől

20**/20**-es

tanévig

szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a Felsőoktatási intézmény hallgatói számára a
Megállapodásban és jelen kiegészítő megállapodásban és annak mellékletében meghatározott
feltételek szerint.
1.2.

Felek megállapodnak abban, hogy az adott félévi szakmai gyakorlat részletes feltételeit jelen
kiegészítő megállapodás 1-3. számú melléklete tartalmazza.

1.3.

A Vállalati Partner vállalja, hogy a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott
tantervben foglaltak szerint vesz részt a hallgató képzésében.

1.4.

A Vállalati Partner vállalja, hogy 2015. november 13. napjáig kitölti a 2016/2017-es tanévre
vonatkozó minősítési adatlapot a dualisdiploma.hu oldalon.

2.

Kiegészítő megállapodás hatálya és megszűnése

2.1.

Felek a jelen kiegészítő megállapodást 201…………….. napjától 201……………….. napjáig kötik.
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2.2.

Jelen kiegészítő megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú, írásos
nyilatkozatával indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani.

2.3.

Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a jelen kiegészítő
megállapodást a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott
nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani.

2.4.

Felek a jelen kiegészítő megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor
megszüntethetik.

2.5.

Felek a jelen megállapodást közös megegyezéssel kizárólag írásban, bármikor módosíthatják.

3.

Felek egyéb megállapodásai:

3.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen kiegészítő megállapodás kizárólag a Megállapodással
együtt érvényes. Amennyiben a Megállapodás megszűnik, jelen megállapodás is megszűnik.

3.2.

Jelen kiegészítő megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Megállapodás, valamint a
Polgári Törvénykönyv, nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakmai
gyakorlat vonatkozásában az Nftv. 44. § (2) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez
kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.

Jelen kiegészítő megállapodást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Mellékletek:
2.1. számú melléklet: Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai
2.2. számú melléklet: Szakmai gyakorlat adatai
3. számú melléklet: A duális képzés tanterve, időterve
Pécs, 20……………………………………………..

___________________________
Pécsi Tudományegyetem
Képv.: …………………………..
Felsőoktatási Intézmény

___________________________
Cég neve
Képv.: képviselő neve és beosztása
Vállalati Partner

Ellenjegyzők a Felsőoktatási Intézmény részéről:

_________________________
szakmai ellenjegyző

__________________________ ______________________
pénzügyi ellenjegyző
jogi ellenjegyző
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2.1. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés
keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő együttműködési megállapodáshoz

Felek szakmai gyakorlatot érintő adatai
Felek kapcsolattartói
Felsőoktatási intézmény részéről:
Név:
Telefon:
E-mail:
Vállalati Partner részéről:
Név:

……

Telefon:

……

E-mail:

……

A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás, tájékoztatás. A Felek
rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a szerződés módosítására, megszüntetésére,
egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges
változásról az érintett Fél haladéktalanul, szabályszerűen aláírt nyilatkozatban tértivevényes postai
küldeményben, vagy személyes átadás-átvételben tájékoztatja a másik Felet úgy, hogy az átvétel
időpontja és ténye igazolható legyen. A tájékoztatás tudomásul vételét a címzett Fél köteles
haladéktalanul, írásban visszaigazolni. Ettől az időponttól kezdődően a kapcsolattartónak az újonnan
bejelentett személy minősül. A kapcsolattartó személyének megváltozására vonatkozó bejelentés és
annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.

Szervezeti egységek
Megállapodással érintett szervezeti egység a Felsőoktatási Intézmény részéről
…………………………..
Megállapodással érintett szervezeti egység a Vállalati Partner részéről
………………………
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2.2. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő
együttműködési megállapodáshoz

Szakmai gyakorlat adatai1
Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók szakja:
Képzési
időszak

Szak megnevezése:

Munkarend

Gyakorlaton résztvevő
hallgatók száma (fő)

A(z) … szemeszter
szakmai gyakorlat
kezdete

A(z) … szemeszter
szakmai gyakorlat vége

Szakmai gyakorlat végzésének helye (címe) és
az ott szakmai gyakorlaton résztvevő
hallgatók száma

Nappali
Felsőoktatási intézmény szakmai felelőse:
Vállalati Partner szakmai felelőse:
Szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók díjazása:

x Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazás
Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja szerinti díjazásnál magasabb
Díjazás összege:

A
1

hallgatót

(összeg betűvel)
azaz
(összeg számmal)
megillető
díjazás
megfizetésének

módját

a

hallgatóval

kötött

hallgatói

munkaszerződés

tartalmazza.

Amennyiben több szakon tanuló hallgatók is részt vesznek a szakmai gyakorlaton, abban az esetben a táblázat bővíthető
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3. számú melléklet
amely készült a Pécsi Tudományegyetem és a ………(Vállalati Partner)……… között duális képzés
keretében szakmai gyakorlat tárgyban megkötendő együttműködési megállapodáshoz

A duális képzés tanterve, időterve
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2. számú melléklet: Hallgatói munkaszerződés - MINTA
HALLGATÓI MUNKASZERZŐDÉS SZAKMAI GYAKORLATRA
Amely létrejött egyfelől:
Szakmai gyakorlóhely neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
Egységes statisztikai számjel:

Adószám:
Képviseli:
Szakmai gyakorlóhely szakmai felelőse:
Elérhetősége:
továbbiakban, mint: Szakmai gyakorlóhely
Másfelől:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Hallgatói azonosító szám:
Adóazonosító jele:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Bankszámlaszáma:
Külföldi hallgató esetén állampolgársága és tartózkodási helye:
Elérhetősége:
továbbiakban, mint Hallgató

Felsőoktatási intézmény és a Hallgató hallgatói jogviszonyát érintő adatok:
Felsőoktatási Intézmény neve
Székhelye:
OM azonosító:
Adószáma:
Képviselő:
Szak:
Képzési idő:
Szakfelelős:
Elérhetőség (e-mail és tel.):
a továbbiakban együttesen: "Felek"; között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.
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1. A Szakmai gyakorlóhely hallgatói munkaszerződés keretében alkalmazza a Hallgatót
határozott időtartamra ………..…... hétig tartó szakmai gyakorlat idejére …………………………
munkakörben.
2. A
szakmai
gyakorlat
kezdő
és
befejező
20………………………..-ig. (szükség esetén szakaszai:….)

időpontja:20.……………………..-től

3. Hallgatót az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja alapján …………………… Ft/hó/, hallgatói
munkadíj illeti meg. A Felek rögzítik, hogy a hallgató díjazását a Szakmai gyakorlóhely
fizet, az másra nem hárítható át.
4. A Hallgató munkavégzésének helye :………………………………………………………
5. A Hallgató napi munkaideje: …………………….óra
6. A Szakmai gyakorlóhely kötelezettséget vállal, hogy a hallgató számára - egészségvédelmi
és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen - a szakképzési programnak,
illetve a tantervnek megfelelő szakmai gyakorlatról gondoskodik.
7. A Hallgatói kötelezettséget vállal, hogy
a) a szakmai gyakorlóhely képzési rendjét megtartja, a szakmai gyakorlatot a
követelmények alapján elvégzi;
b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja;
c) a biztonsági, az egészségügyi és a munkavédelmi előírásokat megtartja;
d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a szakmai gyakorlóhely jogos gazdasági
érdekeit, jó hírnevét veszélyeztetné, különösen a tudomására jutott üzleti titkot
megőrzi.
8. A szakmai gyakorlóhelyen a hallgató számára - a jogszabály alapján járó juttatásokon és
kedvezményeken felül - biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok
mértékét és nyújtásának feltételeit:…………………………………
A feleknek a munkaviszonyból eredő, s a jelen szerződésben nem szabályozott jogaira és
kötelezettségeire Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt, a felsőoktatási
szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletet, a 2012.évi I. számú Munka Törvénykönyvét,
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezéseit valamint a Pécsi
Tudományegyetem szabályzatait, utasításait kell alkalmazni.

Dátum: 20…………………………………..

Hallgató Neve:

Hallgató

Cég neve
képv.:
beosztása:

Szakmai gyakorlóhely
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3. számú melléklet: Villamosmérnök BSc képzést folytató felsőoktatási intézmények
Magyarországon

Felsőoktatási
Intézmény

Indított
szakirányok/specializációk
a Villamosmérnök BSc
képzésben

Intézmény
elérhetősége

Indítja-e a szakot
duális képzési
formában a
2016/2017-es
tanévben
www.dualisdiploma.hu

adatai alapján

Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem
Villamosmérnöki és
Informatikai Kar

 Beágyazott és irányító
rendszerek
specializáció
 Infokommunikációs
rendszerek
specializáció
 Mikroelektronikai
tervezés és gyártás
specializáció
 Fenntartható villamos
energetika specializáció
 Automatizálás
 Információtechnika

Debreceni Egyetem
Természettudományi és
Technológiai Kar

Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és
Informatikai Kar






Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki
Kar

BME Központi
Tanulmányi Hivatal
Cím: 1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 79. R ép. fsz.
Telefonszám: (1) 4634242
Fax: (1) 463-2550
Web: www.kth.bme.hu

Cím: 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
Postacím: 4010
Debrecen, Pf. 18.
Telefonszám: (52) 512939
Web:
http://ttk.unideb.hu
Ipari automatizálás és Cím: 3515 Miskolc,
Egyetemváros
kommunikáció
Elektronikai tervezés és Telefonszám:(46) 565131, (46) 565-130
gyártás
Fax: (46) 563-453
Villamos energetika
Web:
http://www.gepesz.unimiskolc.hu
Cím: 8000
InformációSzékesfehérvár, Budai
technológiai
út 45.
rendszerek
Telefonszám: (22) 510830
Fax: (22) 312-337
Web: http://www.uniobuda.hu
www.amk.uniobuda.hu

NEM

NEM

NEM

NEM
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Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán
Villamosmérnöki
Kar

Pannon Egyetem
Műszaki
Informatikai Kar

Pécsi
Tudományegyetem
Műszaki és
Informatikai Kar

Széchenyi István
Egyetem
Műszaki Tudományi
Kar

Cím: 1084 Budapest,
 Automatizálási,
Tavaszmező u. 15-17.
 Infokommunikációs
Telefonszám: (1) 666technológiák,
5079, (1) 666-5861, (1)
 Információ666-5389
technológiai
Fax: (1) 666-5879
rendszerek,
 Mikroelektronika
és Web: http://www.uniobuda.hu
technológia,
 Műszer-automatika,
 Villamos-energetika
Cím: 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10.
Telefonszám: (88) 624024
Fax: (88) 624-025
Web:
http://www.mik.unipannon.hu
Cím: 7624 Pécs,
 Beágyazott
Boszorkány u. 2.
mikroszámítógépes
Telefonszám: (72) 501rendszerek
688
 Létesítmények
Fax: (72) 501-633
villamosítása és
Web: www.mik.pte.hu
automatizálása
 Automatizálási
rendszerek
 Távközlési rendszerek
és szolgáltatások

Cím: 9026 Győr,
Egyetem tér 1.
Telefonszám: (96) 503400
Fax: (96) 503-414
Web: www.sze.hu

NEM

IGEN

IGEN

NEM
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4. számú melléklet: Tantárgyleírások a „Vállalati kapcsolódási pontok a
Villamosmérnök BSc duális képzéshez” című fejezethez
1. melléklet
Az Informatika alapjai
Rövid leírás:
Az informatika alapjai. A számítógépek története. A mikroprocesszor. Az IBM PC
architektúrája. A számítógép részegységeinek felépítése és működése. Hálózatok. Operációs
rendszerek. Fájlrendszerek. A Linux operációs rendszer. Tájékozódás a Linuxban, alapvető
parancsok.
Program
1. Informatika alapjai, rétegei: hardware, software, szervezőstruktúrák, felhasználók. Az
informatika gyökerei. Az informatika általános alapfogalmai. Komplex rendszerek
konstrukciója és kezelése. Hardware és software modulok. Szervezőstruktúrák. Ember-gép
rendszerek átfogó munkaszerveződésbe kapcsolása. Adatstruktúrák, algoritmusok és
programok. Rendszerépítés módszere. Ismeretbázisú rendszerek. Az informatika területei:
technikai informatika, gyakorlati informatika, elméleti informatika
2. A számítógépek rövid története az ENIAC-tól napjainkig. A jelenleg használt
számítógépek
típusai:
személyi
számítógépek,
munkaállomások,
szerverek,
nagyszámítógépek, clusterek, farmok, gridek, szuperszámítógépek. A tárolt programú
számítógépek felépítésének és működésének Neumann János által megfogalmazott elvei. A
számítógépek főbb alapegységei: CPU (vezérlőegység, aritmetikai és logikai egység,
ki/bemeneti
vezérlő),
operatív
memória,
ki/bemeneti
egységek,
háttértárak.
Mikroprocesszorok.
3. Processzor architektúra: CISC Complex Instruction Set Computers, RISC Reduced
Instruction Set Computers. Szuperskalár architektúra. Pentium: szuperskalár mikroprocesszor.
Komplex utasítások, mikroprogram. Memóriakezelés. Pentium processzorok felépítése:
regiszterek, utasításkészlet. SIMD Párhuzamos művelet végzés. NetBurst architektúra.
„Hyper-Threading” Technológia. Végrehajtási ciklusok. Pentium processzoros számítógép
felépítetése. Pentium 4 chip készletek. Itanium, Core Duo processzoros rendszerek.
4. Az IBM PC architektúra tulajdonságai, fejlődése. A számítógépházak fajtái, jellemzői. A
számítógép-tápegységek jellemzői: teljesítmény, feszültségek, hatásfok, melegedés, zaj, stb.
Az alaplap felépítése, komponensei, bővítőhelyek és csatlakozók. A processzor tulajdonságai:
generáció, magok száma, cache memória, szóméret. A processzorok teljesítménynövelésének
fizikai korlátai, csíkszélesség, hőleadás.
5. A memória típusai, fejlődése. A memória működése, az órajel szerepe. Késleltetés,
melegedés, többcsatornás működés. A háttértárak fajtái, mágneses és szilárdtest-meghajtók.
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Csatlakozási felületek. A mágneslemez működése, a teljesítményét meghatározó tényezők,
fordulatszám, cache, elérési idő, NCQ. Címzés. Fizikai méretek és a kapacitást korlátozó
tényezők. Zaj, melegedés és ütésállóság. Az SSD meghajtók működése, felépítése,
tulajdonságai. A mágneses és a szilárdtest-meghajtók összehasonlítása. Több háttértár egy
gépben, a meghajtók szervezése. RAID szintek jelentése, a redundancia, megbízhatóság,
sebesség növelése.
6. Monitorok jellemzői: képátló, felbontás, képarány, LCD paneltípus, frissítési idő,
láthatósági szögtartomány, bemenetek Grafikus kártyák jellemzői: csatlakozófelület, grafikus
mag órajel, memória mennyiség és órajele, kimenetek, maximális felbontás és képfrissítés,
3D-s funkciók. Hangkártyák jellemzői: csatornák száma, kimenetek típusa, mintavételezési
frekvencia, hangok bitmélysége, dinamika, zaj, áthallás, MIDI képességek.
7. Optikai elven működő tárolók: CD (hanghordozó, digitális adat, vegyes). Írható/újraírható,
DVD, HD-DVD, BluRay. Olvasási, írási és újraírási sebesség. Mechanikai stabilitás mint a
sebesség korlátja. Csatolófelület. Billentyűzet: billentyűzetkiosztások, billentyűzettípusok.
Ergonómikus billentyűzet. Extrák. Egér: mechanikus egér, optikai egér, lézeres egér.
Vezetékes és vezeték nélküli egér. Felbontás, lekérdezési ráta. Szimmetrikus és ergonómikus
formák. Hanyattegér. Nyomtatók:. Nyomtatótechnológiák: mátrix, tintasugaras, lézer.
Nyomtatók jellemzői: felbontás, monokróm/színes, hálózati nyomtatás, duplex,
festékpatronok száma, kapacitása, nyomtatási sebesség. Többfunkciós nyomtatók . PostScript
nyomtatás. Fotónyomtatók. Papírméret, papírvastagság. A tintasugaras és a lézernyomtatók
működése.
8. Számítógép hálózatok kialakításának céljai. Számítógép hálózatok topológiája. Helyi
hálózatok. Városi hálózatok. Nagytávolságú hálózat. Hálózati struktúrák elemei:
számítógépek, kommunikációs alhálózat (csatornák, kapcsoló-számítógépek). A
kommunikációs alhálózat típusai: (két pont közötti csatornával rendelkezik, üzenetszórásos
kapcsolat). Rétegezett hálózati architektúra, OSI rétegek és feladataik (átviteli közeg, fizikai
réteg, adatkapcsolati réteg, hálózati réteg, szállítási réteg, viszony réteg, megjelenítési réteg,
alkalmazási réteg). Internet. Hálózati protokollok. Hálózati eszközök (kapcsolók,
forgalomirányítók, stb.)
9. Operációs rendszerek feladata, osztályozása (egyfelhasználós – egyfeladatos,
egyfelhasználós – többfeladatos, többfelhasználós-többfeladatos ). Egyfelhasználós –
egyfeladatos operációs rendszerek jellemzői: Moduláris, bővíthető felépítés. MSDOS egy
megoldás Intel 80x86 processzorra. Az MSDOS részei, A számítógép indításának folyamata.
Az MSDOS file-rendszerei. File-ok tárolásának FAT táblázatos módszere. A többfeladatos
operációs rendszer feladatai: A perifériák megosztása az egyes feladatok között. Ütemezés
(„Cooperative”, „Preemptive” ). Feladatok elsőbbségi viszonyai, kiszolgálás kérés, prioritási
szintek. Feladatváltás, feladatleíró tábla, I/O kezelés, rendszer I/O táblázat, feladat I/O
táblázat. Nyomtatási sorok, Spooler. A többfeladatos operációs rendszer megvalósítása Intel
processzorra, néhány Windows változat jellemzői. UNIX operációs rendszer alapjai
(többfelhasználós, nem kötődik egyetlen hardverhez, hordozhatóság). Gépre adaptált
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változatok (IRIX Silicon Graphics, Solaris Sun, AIX IBM) Független magra kidolgozott
változat (Linux-(Linux IsNotUniX) ). Felhasználók jogai, azonosítása, csoportok. Programok
és folyamatok, háttérfolyamatok és démonok, parancsértelmező(k) (shell). A shell
programozható, shell scriptek. A UNIX file rendszere, file: byte-ok sorozata. Hozzáférési
jogok file-okhoz (írás, olvasás, végrehajtás). Felhasználók felosztása (user, group, other) File
rendszer szerkezete: fa struktúra, az eszközök is könyvtárként szerepelnek. UNIX operációs
rendszer alapparancsai. Standard input, standard output, standard error file-ok. Csővonal
(pipe) programok összekapcsolására. Standard ki/bemenetek átirányítása. Levelezés,
számítógépek közötti kapcsolat (telnet, ssh, ftp). Szűrők. Folyamatok kezelése. Számítógép
hálózatok kialakításának céljai. Számítógép hálózatok topológiája. Helyi hálózatok. Városi
hálózatok. Nagytávolságú hálózat.
10. Linux alapismeretek. A Linux múltja, jelene, jövője. A Linux előnyei. A General Public
Licence). A Linux hátrányai. GNU. Kernel. Disztribúciók. Gyakorlati Linux: Csatlakozás a
rendszerhez, kijelentkezés. Szöveges és grafikus mód. A jelszó megváltoztatása. Közlekedés a
fájlrendszerben. Fájltípus megállapítása. Szövegfájlok kilistázása. Segítség kérése.
11. Fájlrendszer a linuxban. Tájékozódás a fájlrendszerben. Keresési útvonal ($PATH). A
legfontosabb fájlok, kernel, parancsértelmező. Elveszett és rejtett fájlok. Fájlok és könyvtárak
létrehozása, mozgatása, másolása, törlése. Fájlok tartalmának megjelenítése. Linkek. Fájlok
tulajdonságai és hozzáférési jogok.
12. A $PATH szerkesztése. Abszolút és relatív útvonalak. Fájlok manipulálása. A parancssor
standard bemenete, kimenete, hibacsatornája. Parancssori paraméterek. Parancsok
összefűzése, héjprogramok

2. melléklet
Villamosipari anyagismeret
Program:
Bevezetés, az anyagtudomány feladatának áttekintése. Szilárdtestek szerkezete, kristálytani
fogalmak, rendszerek, jelölések.
Rácshibák. Mérethatások az anyagstruktúrákban, nano-, mikro-, makroszerkezetek.
Többkomponensű rendszerek szerkezeti formái, polikristályos anyagok. Termikus viselkedés,
állapotábrák, termikusan aktivált folyamatok.
A diffúzió jelensége, alapesetei, mechanizmusai. Fázisátalakulások (diffúziós és martenzites
átalakulás), hőkezelés, kiválás, amorfizáció, újrakristályosodás, lágyulás, szinterelés.
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Mechanikai tulajdonságok jellemzői, vizsgálata. Rugalmas és képlékeny alakváltozás.
Alakadó technológiák.Károsodási folyamatok, kúszás, elektromos, termikus és mechanikai
fáradás, törés, relaxáció, sugárkárosodás, korrózió, páratartalom hatása, migráció.
Szerkezeti anyagok. A szerkezet- és összetétel-vizsgálat módszerei. Mikroszkópia,
elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis, röntgendiffrakció.
Vezetési tulajdonságok. Vezető-, szupravezető-, ellenállás-, szigetelő anyagok. Elemi és
vegyület félvezető anyagok. Vékonyréteg szerkezetek, technológiák. Anyagtulajdonságok
(szerkezet, összetétel) hatásai félvezetőkben, a mikroelektronika és az integrált
optoelektronika anyagaiban.
Szigetelő-, dielektromos és ferroelektromos anyagok, átütési jelenségek.
Félvezető egykristályok előállítása, adalékolás, rétegépítő és eltávolító technológiák,
vizsgálati technikák (Hall, CV)
Elektronikai kötéstechnológiák (forrasztás, mikrohegesztés, termokompresszió), a korszerű
kötések anyagai (pl. ólommentes forrasz).
Az elektrotechnika nemfémes alapanyagai (kerámiák, üvegek, polimerek, kompozitok).
Mágneses tulajdonságok, ferro- és ferrimágneses anyagok, mágneses vékonyrétegek,
információhordozók. Nanokristályos mágneses anyagok. Intelligens anyagok, alakemlékező
ötvözetek, folyadékkristályok, fényvezető szálak

3. melléklet
Digitális rendszerek és architektúrák
Előfeltétel: Bevezetés az informatikába
Rövid leírás:
Alapvető hardver fogalmak, számítógépek csoportosítása, számítógépe-generációk;
számítógép-rendszerek szervezése: processzor, elsődleges memória, másodlagos memória,
bevitel/kivitel (I/O); digitális logika szintje: kapuk, Boole-algebra, alap digitális logikai
áramkörök, memóriák, processzorok, buszok; mikroszintű architektúra: adatútvonal,
mikroutasítások, mikroutasítás-vezérlés, mikroszintű architektúra tervezése, példák,
teljesítménynövelés; utasításkészlet szintű architektúra: áttekintés, utasításformátumok, adat-,
utasítástípusok, címzések, vezérlésfolyam, Intel IA-64 architektúra; operációsrendszer szintű
gép: virtuális memória, virtuális I /O utasítások, virtuális utasítások párhuzamos
feldolgozáshoz, példák; Assembly nyelv szintje: bevezetés, makrók, Assembly feldolgozás,
összekapcsolás és betöltés; párhuzamos számítógép architektúrák: tervezési kérdések, SIMDszámítógépek, elosztott memóriájú multiprocesszorok, utasításátadású multiszámítógépek;
„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
90

modern mikroelektronika helyzete, nehézségei, legújabb vívmányai; számítógép-hardver
jövője (optikai, neurális, nanoszámítógépek).
Program (elmélet):
1. Alapvető definíciók. A számítógépek
csoportosítása.

alapvető

működési

elve. Számítógépek

2. A strukturált számítógép-felépítés (nyelvek, szintek, virtuális gépek, korszerű többszintű
számítógépek).
3. A számítógéprendszerek felépítése (processzorok, központi memória, háttérmemória,
bemenet/kimenet).
4. A digitális logika szintje (alapvető digitális logikai áramkörök, memória, CPU lapkák,
sínek, megszakítási rendszer, kapcsolat a perifériákkal, interfészek).
5. A digitális logika szintje II. (adatábrázolás: fixpontos, lebegőpontos számábrázolás,
karakterkódok; aritmetika: fixpontos összeadás / kivonás, lebegőpontos összeadás / kivonás;
szorzás / osztás).
6. A mikroarchitektúra szintje (adatút és vezérlés, mikroarchitektúra-példa, megvalósítása,
tervezése).
7. Az utasításrendszer-architektúra szintje I. (áttekintés, adattípusok, utasításformátumok).
8. Az utasításrendszer-architektúra szintje II. (címzési módszerek, utasítástípusok, vezérlési
folyamat).
9. Az utasításrendszer-architektúra szintje III. (az Intel IA-64 architektúra és az Itanium 2).
10. Az operációs rendszer gép szintje (virtuális memória, virtuális Be/Ki utasítások, a
párhuzamos feldolgozás virtuális utasításai).
11. Az Assembly nyelv szintje (bevezetés, makrók, az assembler menetei, szerkesztés és
betöltés).
12. Párhuzamos számítógép-architektúra I. (lapkaszintű párhuzamosság, társprocesszorok,
közös memóriás multiprocesszorok).
13. Párhuzamos számítógép-architektúra II. (üzenetátadásos multiszámítógépek, grid
számítások).
14. A számítástechnika
nanoszámítógépek).

jövője

(optikai,

mesterséges

intelligencia,

neurális,
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Program (gyakorlat):
1. Ismerkedés az Atmel 8 bites AVR mikrovezérlő IO, próbapanelek felépítésével,
működésével, valamint WinAVR programozási környezetével.
2. Atmega128 típusú mikrovezérlő IO portjainak kezelése kimenetként. LED-ek kezelése.
3. 7 szegmenses kijelző vezérlése. Ismerkedés a VMLab szimulációs programmal.
4. Bitműveletek. Atmega128 típusú IO portjainak kezelése bemenetként. Nyomógombok
kezelése lekérdezési üzemmódban. Portok kombinált alkalmazása (billentyűzet – 7
szegmenses kijelző).
5. Makrók. Ismerkedés az Atmega128 típusú mikrovezérlő megszakítás rendszerével. Külső
megszakítások. Nyomógombok kezelése megszakítási üzemmódban.
6. Ismerkedés az Atmega128 típusú mikrovezérlő időzítőivel / számlálóival, különböző
üzemmódjaival. Példaprogramok elkészítése az időzítők használatára.
7. Impulzusszélesség-moduláció megvalósítása Atmega128 típusú mikrovezérlővel.
8. Ismerkedés az Atmega128 típusú mikrovezérlő univerzális aszinkron adó-vevőjével. Soros
adatátvitel megvalósítása mikrovezérlő és számítógép között.
9. Feladatok megoldása soros adatátvitelre.
10. Ismerkedés az Atmega128 típusú mikrovezérlő analóg-digitális (A/D) átalakítójával. A/D
átalakítás megvalósítása mikrovezérlővel.
11. Feladatok megoldása A/D átalakításra.
12. LCD (2x16 karakteres) panel felépítésének, működési elvének megismerése, vezérlésének
megvalósítása.
13. Komplex vezérlési feladatok megoldása mikrovezérlővel.
14. Ismerkedés az Atmega128 típusú mikrovezérlő Assembly nyelvével, valamint az AVR
Studio programmal. Egyszerű feladatok megoldása Assembly nyelven.

4. melléklet
Bevezetés a LabView programozásba
Program:
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1. Bevezetés a felhasználói környezetbe: front panel és blokk diagram, eszköztár, könyvtárak,
súgó rendszer. Alapfogalmak: vezérlő és kijelző.
2. Programozási struktúrák: ciklusok, feltételes struktúrák, formula csomópont
3. Adatstruktúrák: adattípusok, tömbök, karakterláncok, klaszterek és műveleteik
4. Alapfeladatok: jelgenerálás, és megjelenítés, grafikon típusok használata.
5. Adatfeldolgozás eszközei. Statisztikai analízis, jelfeldolgozás idő és frekvencia
tartományban.
6. 1. gyakorló feladat megoldása
7. Fájl műveletek
8. Tömb műveletek
9. 2. gyakorló feladat megoldása
10. Eseményvezérelt programozás
11. subvi rendszere, programozása, alkalmazása
12. 3D grafikonok kezelése

5. melléklet
Környezetvédelem mérnököknek
Rövid leírás:
A hallgatók megismerkednek a környezetvédelem alapjaival, alapfogalmaival, a
környezetvédelem történetével, fejlődésével, a környezetpolitika elveivel és a
környezettudatos magatartás szükségességével. Súlyt helyezünk a globális változásokra, a
fenntartható fejlődés elveinek ismertetésére, valamint a biodiverzitás kérdéseire. A hallgatók
képet kapnak a természeti elemek védelméről, a védelem eszközeiről (levegő, felszíni és
felszín alatti vizek, földtani közeg), a hulladékgazdálkodás technológiáiról, zaj- és
rezgésvédelemről, az ipari környezetvédelemről, energetikáról, valamint a mérnöki
létesítmények megvalósításának, üzemeltetésének és megszüntetésének környezetvédelmi
szempontjairól. Külön foglalkozunk az ökológiával, az élővilág és a tájvédelem kérdéseivel, a
szennyezett területek vizsgálatával és a védelem tervezésével. A hallgatók megismerkednek a
mérnöki munka során végzendő állapotértékelés módszertanával, és a környezeti problémák
megoldása során kezelendő mérnök-etikai kérdésekkel.
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Program:
1. A környezetvédelem története
2. Ökológiai tényezők, ökoszisztémák
3. Levegőtisztaság-védelem, a légkör elszennyeződése
4. Talajvédelem, a talaj szennyeződései, kárelhárítás
5. Vízminőség védelem, vízszennyező anyagok
6. Települési vízgazdálkodás, csatornázás
7. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap kezelés
8. Húsvét hétfő
9. Alternatív és megújuló energiaforrások
10. Hulladékgazdálkodás
11. Zaj- és rezgésártalmak elleni védekezés
12. Az élővilág védelme, védett természeti értékek
13. Környezetállapot-értékelés (KHV, stb, audit)

6. melléklet
Mérnöki kommunikáció
Rövid leírás:
A kommunikáció fogalma és hatékonyságát befolyásoló tényezők. Az írás, olvasás, hallgatás
és beszéd szerepe a kommunikációban. E készségek fejlesztésének lehetősége. A nonverbális
kommunikáció szerepe, jelentősége. Az értekezlet és a tárgyalás kommunikációs feladatai.
Program:
1. A kommunikációról alapjai
2. Az emberi kommunikáció kialakulása.
3. Az írás szerepe. Stílus. Kommunikáció az interneten.
4. A hallgatás kommunikációs értéke
5. Üzleti levelezés
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6. Beszéd. Zsargon, metanyelv használata. Személyes beszélgetés hierarchizált viszonyban
7. Kommunikációs zavarok
8. Nonverbális kommunikáció szerepe, jelentősége, módja
9. Nonverbális eszközeink a kommunikációban
10. Értekezlet
11. Üzleti tárgyalás fogalma, lebonyolításának módja Tárgyalási taktikák
12. Üzleti kommunikáció a gyakorlatban – szituációs feladatok a tanultak alapján

7.(a) melléklet
Üzleti jog
Cél:
A villamosmérnök és mérnök informatikus hallgatók a félév során áttekintést/alapismereteket
szerezzenek a magyar jogrendszer működéséről – az üzleti élet alapvető jogi területeiről és
azok összefüggéseiről. A tárgy hangsúlyosan tárgyalja a társasági jog és érintkező területeinek
(versenyjog, fizetésképtelenség joga) valamint a kötelmi jog (különösen a gazdasági
szerződések jogának) szabályozását.
Program:
1. Bevezetés, jogtan
2. Államtan, államszervezet, jogforrási rendszer
3. Jogrendszer, jogágak
4. Európai jogi alapok
5. Szerződési jog 1. (általános szabályok, alapfogalmak)
6. Szerződési jog 2. (szerződés létszakai, felelősség,)
7. Szerződési jog 3. (egyes szerződéstípusok)
8. Társasági jog 1. (szabályozás rendszere, alapfogalmak, alapelvek)
9. Társasági jog 2. (társasági jog általános szabályai)
10. Társasági jog 3. (egyes társaságtípusok,
11. Iparjogvédelem
„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
95

12. Kapcsolódó jogterületek 1 - (fizetésképtelenségi jog, bank-értékpapír)
13. Kapcsolódó jogterületek 2 - (versenyjog)

7.(b) melléklet
Jogi ismeretek
Cél:
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a magyar jogrendszer alapjaival, a főbb
jogágak alapvető szabályozási keretével. Az alapismeretek elsajátítása lehetővé teszi a
hallgatóknak az eligazodást az mindennapi élet legalapvetőbb jogi intézményeinek körében.
Rövid leírás:
Bevezetés a jog világába. Személyek joga: természetes személytől a jogi személyig. A
tulajdonhoz való jog. Szerződések joga: általános szabályok. Az egyes szerződéstípusok
szabályai. Kártérítési jog. Gazdasági társaságok létesítése, típusai, működési elvei. Egyéni
vállalkozások. A közigazgatási hatósági eljárás. Az építésügy jogi szabályozása. A munkajog
alapintézményei. A szerzői jogok
Program :
1. A jog fogalma, a Magyar Köztársaság jogi berendezkedése
2. Személyek joga: természetes személytől a jogi személyig
3. A tulajdonhoz való jog
4. Közös tulajdon. A társasház
5. Ingatlanjog
6. Szerződések joga: általános szabályok
7. Szerződések érvénytelensége, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
8. Gazdasági társaságok létesítése, típusai, működési elvei. Egyéni vállalkozások
9. A közigazgatási hatósági eljárás
10. Az építésügy jogi szabályozása
11. A munkajog alapintézményei
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12. A szerzői jogok

7.(c) melléklet
EU ismeretek
Cél:
Az európai gazdasági és politikai integráció fő céljainak, folyamatának a megismertetése, az
európai unió szakpolitikáinak a bemutatása.
Rövid leírás:
Az európai unió rövid története, intézményrendszere. A gazdasági és monetáris unió. A
Maastrichti szerződés. Az egységes piac és a négy alapszabadság. Az Unió három pillére. Az
EU szakpolitikái. Az EU regionális politikája. Az EU közlekedéspolitikája. Struktúrapolitika
és versenyképesség. A lisszaboni stratégia. Foglalkoztatás és szociálpolitika. Oktatási- és
képzési politika.
Program:
1. Regisztráció, tantárgyi követelmények, bevezetés. A tematika ismertetése.
2. Az EU rövid története. Alapszerződések. Az EU intézményrendszere.
3. Az egységes piac és a négy alapszabadság. A gazdasági és monetáris unió. A Maastrichti
szerződés. Az EU szakpolitikái.
4. Az EU közlekedéspolitikája.
5. Struktúrapolitika és versenyképesség. A lisszaboni stratégia. Kutatás, innováció.
6. Az EU regionális politikája. A regionális politika alapelvei. Strukturális alapok.
7. Foglalkoztatás és szociálpolitika.
8. Oktatási- és képzési politika.

7.(d) melléklet

A közgazdaságtan alapjai
Cél:
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A közgazdaságtan (alapvetések és a makro-ökonómia) fogalmainak és összefüggéseinek
megismertetése.
Rövid leírás:
Nemzetgazdasági célok és eszközök. A gazdaság szereplői és pénzügyi kapcsolódásaik Az
állam gazdasági szerepe. Pénzügyi rendszer rendszerszemléletű bemutatása. Pénz szerepe a
gazdaságban. Bankrendszer szerepe. Monetáris és fiskális politikák. Árfolyam-politikák.
Euro-övezet. Tőkepiac szereplői és intézményei. Nemzetközi pénzügyi válság.
Program:
1. A közgazdaságtan tárgya, a gazdaság szereplői.
2. Az állam megváltozott szerepe. Történeti áttekintés. A neoliberális és neoweberi állam
3. Az államháztartás mérete, szerkezete és eladósodás kérdései.
4. A makrogazdaság mutató-rendszere.
5. Pénzügyi rendszer rendszerszemléletű bemutatása, a pénzügyi eszközök, a pénzügyi piacok
és pénzügyi intézmények. A modern pénz lényege.
6. Jövedelem-fogyasztás és megtakarítás
7. Bankrendszer szerepe működése.
8. Monetárispolitika, fiskális politika és árfolyam-politika szerepe, hatása. PP Árfolyam
politikák szerepe
9. Infláció és munkanélküliség
10. Tőkepiac szereplői és intézményei
11. Nemzetközi pénzügyi válság
12. Globalizáció, egyensúly, hálózatok makrogazdasági megítélése

7.(e) melléklet
A vállalati gazdaságtan alapjai
Cél:
1. Azokat az üzleti-vállalkozási kategóriákat és gyakorlatban alkalmazott eszközöket feltárni,
amelyek hozzájárulnak a vállalkozások működési alapjainak helyes értelmezéséhez.
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2. A hallgatókkal megismertetni a vállalkozások szempontjából legfontosabbnak tartott
operatív és stratégiai gazdálkodási-működési területeket és feladatokat. A cél a praktikus
ismeretek elsajátításán van a vállalati problémák megoldásához.
3. Az ismeretanyag kifejtése a vállalkozás létesítése-működése-megszűnése folyamatába
illesztve történik, mivel így felöleli a vállalkozás teljes életszakaszának gazdálkodásimenedzselési tennivalóit.
Program:
A vállalati gazdaságtan tárgya és tartalma. A gazdálkodási funkció tartalma és jellemzői. A
vállalkozás és a vállalat fogalma. A vállalati méretstruktúra jellemzői gazdaságunkban.
A vállalati gazdálkodás legfontosabb fogalmai és alapösszefüggései. A vállalkozói és a
gazdálkodói magatartás jellemzői. A vállalkozás belső struktúrája és környezete. A
legfontosabb jogszabályok a vállalkozások alapításához és működéséhez. A társaság bevételei
és ráfordításai. Hozamkategóriák. A gazdálkodás célja. Célhierarchia. A gazdálkodás tárgya:
a vagyon. Alapvető társasági kategóriák. Részvényjogi alapfogalmak.
A vállalati működési lánc kapcsolódási pontjai.
Gazdálkodási–működési területek
Operatív gazdálkodási területek
Vállalati költség- és árkalkuláció. A működési költségek fogalma és tartalma. A fedezeti
költségszámítás logikája. Alkalmazások egy- és többtermékes vállalat esetére. Árkalkuláció a
fedezeti analízis alapján. A vállalati árképzés jellemzői a termelő, a kereskedő és a szolgáltató
szférában.
Forgóeszköz és forgótőke gazdálkodás. A forgóeszköz és a forgótőke fogalma. A
hatékonyság, a likviditás és a jövedelmezőség elemzése.
Stratégiai gazdálkodási területek
Befektetés-finanszírozás. Finanszírozási módozatok. Forrásfelmérés az ún. többlépcsős
választás keretében. A befektetések módozatai és szempontjai.
Projektértékelés. A beruházási cash flow tervezése. Pénzügy-matematikai alapfogalmak. A
beruházások értékelése statikus és dinamikus módszerekkel. Beruházni hitelből? – Döntés a
törlesztési módozatok ismeretében. A pénzügyi lízing, mint beruházási döntés.
Tárgyi eszköz-gazdálkodás. Az eszközök nyilvántartása a gazdálkodás során. Az amortizáció
elszámolásának szerepe és módszerei. A vállalati tárgyi eszközpark jellemzése. A
teljesítőképesség vizsgálata: kapacitás és átbocsátóképesség számítása, valamint elemzése.
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Az üzleti év lezárása. A beszámolási kötelezettség jellemzői és tartalma a számviteli törvény
előírásai alapján, a vállalkozási formák függvényében. A jövedelmezőségi, pénzügyi, vagyoni
helyzet elemzése. A számviteli és pénzáram szemlélet.
A vállalati életszakaszok (alapítás, növekedés, válság) gazdálkodásának jellemzői.
A regisztrált és a megszűnt gazdasági szervezet fogalma és számának alakulása
gazdaságunkban. Az egyéni vállalkozás indításának gyakorlati lépései. Az elektronikus
cégalapítás menete és jellemzői 2011-ben.
Az üzleti terv. Az üzleti terv készítésének célja és tartalma. Pénzügyi kimutatások,
kalkulációk, mint az üzleti terv készítésének alapjai. A hozamvárakozások és a tőkeszükséglet
tervezésének fontossága. Eredmény-, mérleg-, cash flow-terv. A fedezeti pont számítása. A
banki adósminősítés kritériumrendszere. A vállalati növekedés pénzügygazdasági ismérvei.
A vállalkozás működésének hanyatló szakasza. A vállalati válságmenedzselés pénzügyigazdasági vonatkozásai. A válság fogalma, gyenge és erős jelzései, valamint okai. A válság
fázisai: potenciális és reális krízis. A válságmenedzselés szakaszai: prevenció, ’turnaround’,
kríziskezelés. A reorganizáció és a csődmenedzselés ismérvei. A vállalkozás megszűnése: A
sikertelen csődegyezség és felszámolás. A végelszámolás.

7.(f) melléklet
Műszaki menedzsment
Cél:
Megismertetni a hallgatósággal a rendszerelmélet, valamint az ezen elvre épülő vállalati
működés szervezési és vezetési alapjait.
Rövid leírás:
Rendszerszemlélet. A szervezetek, mint rendszerek. A szervezetek létrejöttének okai. A
szervezetek elemei. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A
szervezetek ábrázolása, szervezet-leírási modellek. Szervezeti formák.
Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az
üzleti környezet, PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság.
Funkciók a szervezetekben. Projektek. Ábrázolás-technikai eszközök.
A vezetési tevékenység. A vezető erőforrásai. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák.
Vezetői készségek. Vezetői stílus.
Problémamegoldás és döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív gondolkodás.
Döntési modellek, döntési racionalitás. Csoportos döntések. Döntés és kockázat.
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Program:
1. A rendszerben való gondolkodás, a rendszerszemlélet. Rendszerelméleti alapok. Elem,
alrendszer, részrendszer, folyamat, struktúra, környezet fogalma, összefüggései.
2. A rendszerek irányítása. Szabályozás és vezérlés. A rendszerek csoportosítása.
3. A szervezetek létrejöttének okai. A szervezetek elemei. A Churchmann-féle szervezetmegismerési modell elemei
4. Célok a szervezetekben. Egyéni és szervezeti célok. Szükségletek. A növekedés és fejlődés
összefüggései.
5. A szervezetek környezete. STEP és SWOT analízis. A szervezetek erőforrásai.
6. A szervezetek ábrázolása, szervezet-leírási modellek. Szervezeti formák.
7. Üzleti szervezetek (társaságok, szövetkezetek, állami vállalatok, magán vállalkozások). Az
üzleti szervezetek jellegzetességei, előnyös és hátrányos tulajdonságok. Az üzleti környezet,
PEST és SWOT analízis. Tervezés és bizonytalanság.
8. Eladás és értékesítés. Az értékesítési függvény. Az értékesítés szervezete. A raktározás
feladatai, szervezete és irányítása. Gyártás. A gyártás szervezete. Terméktervezés.
9. Marketing. A marketing szervezete. Piackutatás, stratégiai marketing. Piacok és eladás.
Pénzügyek. A pénzügyek szervezete.
10. Fejlesztés és kutatás. Minőség. Minőségügyi rendszerek. ISO 9000, TQM rendszerek és
elvek. Személyügyek. A személyzeti munka szervezete. Funkciók és elvárások.
11. A vezető erőforrásai. A vezetővé válás problémája.
12. A vezetés funkciói. Vezetői viselkedési formák. Vezetői készségek. Vezetői stílus.
13. Problémamegoldás és döntéshozatal. Probléma-megoldási módszerek. A kreatív
gondolkodás.
14. Döntési modellek, döntési racionalitás. Csoportos döntések. Döntés és kockázat.

7.(g) melléklet
Minőségmenedzsment
Cél:
Megismertetni a hallgatósággal a minőség fontosságát a mindennapi élet és a gazdasági
tevékenység területén, valamint bevezetni őket a minőségirányítás elméletébe és gyakorlatába
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Rövid leírás:
A minőség fogalma, tartalma, szintjei és fokozatai. A minőségkövetelmények mérése,
minőségmutatók. Alapelvek az ISO 9000 szerint. Vezetési alapfeladatok. Minőségügyi
információk, adatkezelés. Minőségügyi mutatók. A folyamatok, mint a minőségirányítás
alapkövei. A termelési folyamat minőségszabályozása. Mérések és vizsgálatok a
folyamatokban. A minőségirányítási rendszerek kialakítása, bevezetése. A minőségügyi audit
fogalma és szükségessége, típusai. A minőségügyi tanúsítás. EU követelmények és
irányelvek. Szabványos minőségirányítási rendszerek. Integrált irányítási rendszerek. A
minőségkörök és a TQC. A TQM. Önértékelésen alapuló minőségdíjak. A minőségügy
gazdasági vonatkozásai. A minőség költségei.
Program:
1. A minőségről. A vevő elvárásai. A Kano modell. A hagyományos és a versenyképes
szervezet. A minőségügy története és fejlődése.
2. A minőségkövetelmények mérése, minőségmutatók. A minőségirányítás célja és feladatai.
Alapelvek az ISO 9000 szerint. További alapfogalmak. Vezetési alapfeladatok.
3. A folyamatok, mint a minőségirányítás alapkövei. A folyamatok általános modellje,
sajátosságai. Ismétlődő és projektfolyamatok. A folyamatok minőségügyi szabályozásának
eszközei.
4. Minőségügyi információk, adatkezelés. Minőségügyi mutatók. A termelési folyamat
minőségszabályozása.
5. Mérések és vizsgálatok a folyamatokban. A vizsgálat terjedelme. Méréses és minősítéses
vizsgálatok. Táblázatos mintavételi tervek. Mérőeszköz felügyelet. Körmérések.
6. A minőségirányítási rendszerek kialakítása, bevezetése. A minőségügyi rendszerek
bevezetésének
előkészítése.
Rendszerkialakítás.
Dokumentálás.
Kisvállalkozások
sajátosságai.
7. A minőségügyi audit fogalma és szükségessége, típusai. A minőségügyi tanúsítás.
Követelmények a tanúsítóval szemben.
8. Minőségirányítási rendszerek. Az ISO 9000-es szabványrendszer és annak jellemzői. Az
ISO 9000-en alapuló egyéb szabványos rendszerek.
9. Tanúsítási EU követelmények és irányelvek.
10. Eltérő megközelítésen alapuló rendszerek. A minőségkörök és a TQC. A TQM.
Önértékelésen alapuló minőségdíjak.
11. Egyéb szabványosított rendszerek (HACCP, GLP, GMP). Integrált irányítási rendszerek.
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12. A minőségügy gazdasági vonatkozásai. A minőség költségei.

7.(h) melléklet
Mikro- és makroökonómia
Cél:
Olyan közgazdasági ismeretek nyújtása, melyek segítségével a hallgatók eligazodnak a
gazdasági környezet mikro- és makroszfárájának aktuális kérdéseiben, megértik azt, hogy a
folyamatos műszaki fejlesztés és innovatív tudás az alapja annak, hogy olyan termékek és
eljárások szülessenek, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is jövedelmezőek
az egyén, a vállalat és az ország számára . Ha értik a gazdasági folyamatok és főbb
összefüggések lényegét, akkor saját maguk is tudják „értelmiségi módon”kedvezően
befolyásolni saját környezetüket, és elősegíthetik a gazdaság fejlődését rövid és hosszú távon.
Program (előadás):
1. Gazdálkodás főbb alapelvei, a piac működése A gazdaság főbb szereplői: háztartások
(fogyasztó), vállalkozások, állam és külföld. Döntési motivációk.
2. Kereslet és kínálat alakulása: Marshall-kereszt.
3. Termelés – költségek – profit. Profitmaximalizálás rövid és hosszú távon.
4. Piacszerkezetek: tökéletes piacok – monopolpiac – oligopolpiac – monopolisztikus
versenypiac összehasonlítása.
5. A termelési tényezők piaca: beruházási, befektetési döntések optimuma.
6. Az állam szerepe a gazdaságban.
7. Nemzetgazdasági teljesítmények mérése: GO, GDP, GNP, GNI, GNDI.
8. Makrogazdaság Keynes-i modellje: egyensúly a makromodellben.
9. Pénz szerepe a makrogazdaságban, a modern pénzügyi rendszer működése, a monetáris
politika eszköztára, a pénzforgalom szabályozása.
10. A kormányzat fiskális politikája és eszközei, a költségvetési kiadások hatása a
makrogazdasági egyensúlyra.
11. Árupiac és pénzpiac makroszintű összekapcsolása: az IS-LM modell.
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12. Az üzleti ciklus, munkanélküliség okai. Infláció szerepe, okai, hatásai a mai modern
gazdaságban.
13. Gazdasági növekedés.

8. melléklet
Villamosságtan
Célkitűzése:
A villamos hálózatok számításával kapcsolatos fizikai mennyiségek és törvények ismertetése.
A villamos hálózatok strukturális és építőelemeinek megismerését követően az időben állandó
és időben változó forrás mennyiségekkel táplált hálózatok számításának elsajátítása.
Rövid leírás
A villamos és a villamos áramlási tér hálózatok számításával kapcsolatos fogalmainak,
mennyiségeinek, törvényeinek ismertetése. Kétpólus elmélet. Hálózat topológia. A hálózati
egyenletek rendszerének elméleti megalapozása és felírása. Hálózat számítási eljárások
alkalmazása lineáris, invariáns kétpólusokból felépített rezisztív hálózatokra vonatkozóan.
Bevezetés a kétpóluspár elméletbe. A szinuszosan változó mennyiségek és matematikai
leírásuk. Az egy-, és háromfázisú hálózatok számítása. Az általános periodikus áramú
hálózatok számítása. Frekvenciatartománybeli vizsgálatok. A hálózatok nem állandósult
állapotának vizsgálata.
Részletes program
1.
A hálózat által képviselt rendszer ( a villamosságtan új rendszerszeméletű oktatásával
kapcsolatos fogalmak bevezetése/értelmezése, a villamos hálózat mint modelltípus, a
kétpólusokból álló hálózat, - lineális, invariáns, kauzális, memóriamentes hálózat jellemzése,
Tellegen tétele).
2.
Kétpólus elmélet (a kétpólus fogalma, a kétpólusok csoportosításának lehetőségei, a
kétpólus karakterisztikája, a tipikus kapcsolási elemek (R,L,C) mint kétpólusok.
3.
A Kirchhoff – hálózatok és alaptörvényeik (összekapcsolási kényszerek: a Kirchhoff
hálózat, hálózatok strukturális elemei, a hálózat gráfja, a gráf hálózatelméleti jelentősége, a
Kirchhoff áram és feszültség törvénye, a hálózati egyenletek teljes és redukált rendszere a
hálózat regularitásának kérdése.
4.
Csatolatlan kétpólusokból álló hálózatok és számításuk (ellenállásokból álló soros és
párhuzamos kapcsolások helyettesítése egyszerű kétpólussal, három kivezetéssel rendelkező
hálózatrészek - csillag és háromszög kapcsolás - ekvivalens átalakítása, feszültség-, és
áramosztás, hálózatszámítás Kirchhoff áram és huroktörvénye alapján, hurokáramok
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módszere, csomóponti potenciálok módszere, szuperpozíció elve, generátorok soros és
párhuzamos kapcsolása, Millmann tétele, helyettesítő források tétele (Thevenin és Norton féle
helyettesítő képek) teljesítményillesztés.)
5.
Csatolt kétpólusokból álló hálózatok (ideális transzformátor, vezérelt források, ideális
erősítő, girátor, csatolt kétpólust tartalmazó hálózat regularitásának kérdése)
6.
A hálózat mint többpólus (négypólus/kétpóluspár és kapocsmennyiségei, kétpóluspár
paraméterek, villamos szimmetria, passzivitás, reciprocitás, a paraméterekre vonatkozó
megkötések, kétpóluspárok helyettesítése, paraméterek kapcsolata, T tag, Π tag,kereszttag,
Bartlett és Brune tétele, Kétpóluspárok lezárása, bemeneti rezisztencia, karakterisztikus
rezisztencia, kétpóluspár lezárása kétpólussal)
7.
A szinuszosan váltakozó áramú hálózatok (szinuszos gerjesztés fogalma, a szinuszos
jel jellemzői és középértékei, a „komplex írásmód” bevezetése, impedancia és admittancia
bevezetése, a hálózategyenletek matematikai alakja komplex formalizmus esetén
8.
Váltakozóáramú hálózat analízis (soros és párhuzamos R-L-C körök számítása
fazorábrák, rezgőkörök, jósági tényezők)
9.
Váltakozó áramú körök teljesítményei (Pillanatnyi teljesítmény, hatásos és meddő
teljesítmény, komplex teljesítmény)
10.
Háromfázisú hálózatok (szimmetrikus háromfázisú feszültségrendszer, háromfázisú
hálózat strukturális kialakítása, fázis és vonali mennyiségek és kapcsolatuk csillag és
háromszög kapcsolás esetén, háromfázisú rendszer szimmetrikus és aszimmetrikus
fogyasztóval)
11.
Általános és periodikus áramú hálózatok (a periodikus jel jellemzői, Fourier analízis,
periodikus jel középértékei, periodikus válasz számítása, torzítási tényező)
12.
Átmeneti jelenségek (elsőrendű hálózat vizsgálata az időtartományban, állapotegyenlet
megoldása,
13.

Átviteli függvény analízis (Nyquist diagramok, Bodediagramik, helygörbék)

9. melléklet
Híradástechnika
Rövid leírás:
Híradástechnikai alapismeretek. Kommunikációs hálózatok csoportosítása, jellegzetességei.
Vonal-, csomag-, és cella kapcsolt rendszerek. Adatátviteli közegek tulajdonságai,
felhasználási lehetőségei: koaxiális kábel, sodrott érpár, optikai szál, vezeték-nélküli
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megoldások. Analóg-, digitális jel jellemzői, fogalma, előállítása. Analóg-, digitális átvitel
fogalma, jellemzői. Modulációs eljárások jellemzői, alkalmazási lehetőségei: analóg-, és
digitális a-lapjeles, szinuszos-, és impulzus vivőjű rendszerek. Skalár-, és vektormoduláció
fogalma, alkalmazási területei. Kódolt jelek előállítása, kódolási eljárások jellemzői,
felhasználási lehetőségei: PCM jel, többszintű jelek. Hibajelző-, és hibajavító kódolási megoldások. Az átviendő információ mennyiségének csökkentése: veszteségmentes-, és
veszteséges tömörítési eljárások. Multiplex rendszerek: FDM, TDM, CDM, TDD elve,
kialakítása, alkalmazási lehetőségei. Gyakorlatban elterjedt szabványos multiplex
megoldások. Kommunikációs hálózati megoldások.
Program (elmélet)
Híradástechnikai alapismeretek. Kommunikációs hálózatok csoportosítása, jellegzetességei.
Vonal-, csomag-, és cella kapcsolt rendszerek.
Adatátviteli közegek tulajdonságai, felhasználási lehetőségei: koaxiális kábel, sodrott érpár,
optikai szál, vezeték-nélküli megoldások.
Analóg-, digitális jel jellemzői, fogalma, előállítása.
Analóg-, digitális átvitel fogalma, jellemzői.
Modulációs eljárások jellemzői, alkalmazási lehetőségei: analóg-, és digitális a-lapjeles,
szinuszos-, és impulzus vivőjű rendszerek.
Skalár-, és vektormoduláció fogalma, alkalmazási területei.
Kódolt jelek előállítása, kódolási eljárások jellemzői, felhasználási lehetőségei: PCM jel,
többszintű jelek.
Hibajelző-, és hibajavító kódolási megoldások.
Az átviendő információ mennyiségének csökkentése: veszteségmentes-, és veszteséges
tömörítési eljárások.
Multiplex rendszerek: FDM, TDM, CDM, TDD elve, kialakítása, alkalmazási lehetőségei.
Gyakorlatban elterjedt szabványos multiplex megoldások.
Kommunikációs hálózati megoldások.
Program (gyakorlat):
Kommunikációs hálózatok jellemzőinek bemutatása, jellemzőinek összehasonlítása.
Adatátviteli közegek bemutatása, jellemzőinek mérése, hatása az átvitelre.
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Modulált jelek spektrumának jellegzetességei, modulációs megoldások minőségét befolyásoló
tényezők.
CRC eljárás bemutatása, szabványos CRC polinomok bemutatása alkalmazási lehetőségei.
Gyakorlatban elterjedt tömörítési eljárások bemutatása, jellegzetességei.
Multiplex rendszerek kombinációja. CDMA rendszerek.
Kábeltelevíziós rendszerek bemutatása
Mobil hálózatok jellegzetességei, méréstechnikája.

10. melléklet
Méréstechnika
Rövid leírás:
A méréstechnika alapjainak megismerése.A közvetlen működésű elektromechanikus
műszerek és az elektronikus műszerek alkalmazásának megismerése és gyakorlása erősáramú
áramkörökben.A mérőhidak és kompenzátorok alkalmazásának megismerése.Elektronikus
műszerek felépítésének és működésének megismerése.Nem villamos mennyiségek villamos
mérése.
Program (elmélet)
1.
Metrológia, méréstechnikai alapfogalmak. Mérési pontosság, hibák, A hibák
továbbterjedési törvényei.
2.
A közvetlen működési mutatós műszerek működési elve, szerkezeti elemei, típusai,
alkalmazásuk.
3.
A műszerek mérőművei, alapkapcsolásuk, a velük mérhető mennyiségek, a méréshatár
változtatásának módszerei, alkalmazásuk.
4.
Összetett
áramkörökben.

mérések:

egyenáramú

egyfázisú

és

háromfázisú

váltakozóáramú

5.
Mérőváltók és alkalmazásuk. A fogyasztásmérő szerkezete, működése. Hatásos és
meddő fogyasztás mérése egyfázisú és háromfázisú áramkörökben.
6.
Az egyenáramú és a váltakozó áramú, Wheatstone típusú hidak általános
tulajdonságai. Aránytranszformátoros, áramkomparátoros hidak. Ellenállásmérő, induktivitás
mérő, kapacitásmérő hidak.Egyenáramú kompenzátorok.
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7.
Elektronikus műszerek általános tulajdonságai, működési elve, blokkvázlata,
alkalmazási lehetőségei.
8.
Analóg távadók: feszültség-, és áramkimenetű távadók, szabályos jelszintek. Digitális
távadók: RS 232, RS 485, méterbusz, áramhurkos kivitel
9.
Passzív mérő-átalakítók: rezisztív, induktív, kapacitív átalakítók. Egyenáramú-, és
vivőfrekvenciás mérőkörök. Aktív mérő-átalakítók: indukciós, termoelektromos,
piezoelektromos és fotoelektromos
10.
Hőmérséklet mérése: ellenállás-hőmérők, hőelemek, aktív érzékelők, pirométerek és
mérőköreik. Elmozdulás, szögelfordulás mérése.
11.
Erő, hajlító-nyomaték, csavaró-nyomaték mérése. Nyúlásmérő-bélyeges mérőcellák és
mérőeszközeik. Folyadékok és gázok nyomásának, áramlási sebességének, térfogat-, és
tömegáramának mérése.
12.
Zaj-, és rezgésmérés: műszaki akusztikai alapfogalmak, alkalmazási területek.
Gyorsulás-, sebesség-, elmozdulás érzékelők és mérőeszközeik.
13.
Érzékelő
processzorokkal.

jelprocesszorok:

intelligens

érzékelők

megvalósítása

MSP

430

14.
Elektronikus műszerek: általános tulajdonságai, működési elve, blokkvázlata,
kezelőszervei, használata, alkalmazási lehetőségei: analóg és digitális multiméter, szelektív
mérőerősítő, oszcilloszkóp, digitális tároló oszcilloszkóp, digitális frekvencia és periódusidőmérő, stroboszkóp.
15.
Robbanásveszélyes terek mérőberendezései, a gyújtó-, szikramentes védelem
sajátosságai.
16.
Nukleáris méréstechnika: alfa,béta,gamma és neutrondetektorok. Dozimetria, sűrűség, nedvességmérés.
Program (gyakorlat):
1.

Feszültség és áramerősség mérése egyenáramú és váltakozóáramú körökben

2.

Váltakozóáramú fogyasztó vizsgálata V, A, és W mérővel.

3.

Egyfázisú és háromfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése

4.

Egyfázisú és háromfázisú nemlineáris áramkör vizsgálata

5.

Ellenállás, induktivitás, kapacitásmérése, szigetelésvizsgálat

6.

Frekvencia periódusidő és fordulatszám mérése.

„A gépészeti és informatikai ágazatok duális és moduláris képzéseinek kialakítása a Pécsi
Tudományegyetemen” TÁMOP – 4.1.1.F. – 14/1/KONV-2015-0009
108

7.

Bekapcsolási tranziens jelenségek vizsgálata

8.

Induktív útadó és mérőköreinek vizsgálata

9.

Hőmérsékletmérés, félvezetők karakterisztikájának hőmérsékletfüggése

10.

Erő-, nyomatékmérés, nyúlásmérő bélyeges átalakítókkal

11.

Elmozdulás-, gyorsulásmérés, hangszóró átviteli jellemzőinek vizsgálata

11. melléklet
Szabályozástechnika
Program (elmélet):
1.
Irányítástechnikai alapfogalmak: Az irányítás fogalma, irányítási struktúrák.
Szabályozás és vezérlés elve, összehasonlításuk. Működési vázlat, hatásvázlat, a szabályozási
körök jelei. Szabályozási körök statikus és dinamikus minőségi jellemzői, hibaintegrálok.
Szabályozások osztályozása. Szabályozási körök tervezésének lépései. A szabályozáselmélet
főbb irányzatai. A MATLAB, Simulink, Control System Toolbox eszközök fontosabb
szolgáltatásai.
2.
Dinamikus rendszerek modellezése: Dinamikus rendszer, állapot, állapottér. Folytonos
idejű lineáris időben változó (LTV) rendszer állapotegyenletének megoldása, az alapmátrix
tulajdonságai. Folytonos idejű lineáris időinvariáns (LTI) rendszer állapotegyenletének
megoldása, exponenciális mátrix, átviteli függvény, pólus, zérus. A koordinátatranszformáció hatása, LTV rendszer invariánsok. Folytonos idejű nemlineáris rendszer
állapotegyenletének numerikus megoldási lehetőségei, munkaponti linearizálás. Fizikai
rendszerek, villamos, mechanikai és hőtani folyamatok matematikai modellezése a fizikai
törvényszerűségek és megmaradási törvények alkalmazásával. Modellépítés mérések
formájában rendelkezésre álló információ alapján.
3.
Folytonos idejű lineáris szabályozások analízise: Egyváltozós (SISO) lineáris tagok és
rendszerek leírási módszerei: differenciálegyenlet, átviteli függvény, Bode-diagram,
súlyfüggvény, átmeneti függvény, állapotegyenlet. Áttérési szabályok a különféle leírások
között. Alapkapcsolások, felnyitott kör, visszacsatolt rendszer. Alaptagok. Az egytárolós tag
és a kéttárolós lengő tag jellemzői frekvencia és időtartományban. Kapcsolat a domináns
pólus és a dinamikus minőségi jellemzők között. Felnyitott kör aszimptotikus amplitúdójelleggörbéjének felrajzolása, a vágási frekvencia meghatározása. Lineáris szabályozások
állandósult állapota, alapjelkövetés, zavaró jel kompenzálás. Stabilitás kritériumok: Hurwitzkritérium, Nyquist-kritérium, Bode-kritérium, fázistöbblet és vágási frekvencia. A stabilitási
tartalék jellemzése fázistöbblettel.
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4.
Folytonos idejű lineáris szabályozások tervezése: PID típusú szabályozók: ideális PID
szabályozó és az abból nyerhető egyszerűbb szabályozótípusok, közelítő PID szabályozó, a
szabályozók Bode-diagramja és pólus/zérus eloszlása. A kompenzálásnál kihasználható
tulajdonságok. Szabályozó beállítás tervezése előírt statikus pontosság és fázistöbblet esetén.
Példák P, PD, PI és PID kompenzálás tervezésére. Visszacsatolásos kompenzálás.
Szabályozótervezés a hibanégyzet-integrál minimalizálásával. Gyökhely görbe módszer.
Holtidős tagot tartalmazó rendszer irányítása: ideális holtidős tag integráló szabályozása,
holtidős rendszer szabályozása Smith-prediktorral. Szabályozó beállítás tervezése a
beavatkozó jelre előírt korlátozás esetén. Szabályozók kísérleti beállítása, Ziegler-Nichols
módszer.
5.
Diszkrétidejű lineáris szabályozások analízise: A Shannon-féle mintavételezési
törvény.
Tartószervek.
A
jelterjedés
leírása
mintavételes
rendszerekben
frekvenciatartományban és állapottérben. Folytonos idejű szakasz diszkrétidejű megfelelője
nulladrendű tartószerv esetén. Analóg kompenzáló tagok mintavételes implementálása:
differenciáló és integráló operátorok mintavételes közelítése, egységugrás ekvivalencia. A
mintavételes PID-szabályozó hardver/szoftver megvalósítása, integrátor antiwindup. Nyquistféle és Bode-féle stabilitáskritériumok.
6.
Diszkrétidejű lineáris szabályozások tervezése: Egyszerű DDC szabályozás elvi
megvalósítása. Mintavételes szabályozás tervezése bilineáris transzformációval: a
transzformáció hatása a pólusokra és zérushelyekre, a tervezés főbb lépései, szabályozó
beállítás tervezése előírt fázistöbbletre és vágási frekvenciára az analóg szabályozóknál
megszokott technikával. Kétszabadságfokú szabályozás tervezése: a referencia modell és a
megfigyelő polinom megválasztása, a tervezés visszavezetése diophantoszi egyenletre majd
lineáris egyenletrendszerre, a kauzalitási feltételek betartása, a tervezési algoritmus és
illusztrálása példán, a paraméterváltozások hatása. Holtidős rendszer szabályozása, a Smithprediktor megvalósítása
7.
Szabályozások tervezése állapottérben: Irányíthatóság és megfigyelhetőség folytonos
idejű lineáris rendszer esetén, a teljes irányíthatóság és megfigyelhetőség feltételei. Lépcsős
alakok, stabilizálhatóság és detektálhatóság. LTV rendszer Kalman-féle felbontása.
Pólusáthelyezés állapot visszacsatolással, Ackermann-képlet. Teljes rendű állapot megfigyelő
tervezése, algebrai hasonlóság a pólusáthelyezési feladattal. Diszkrétidejű rendszerek
irányíthatósága és megfigyelhetősége. Pólusáthelyezés és aktuális megfigyelő tervezés
diszkrétidejű rendszerek esetén, integráló szabályozás és terhelésbecslés.
8.
Diszkrétidejű rendszermodellek, paraméter identifikáció: Autoregresszív és
mozgóátlag folyamat, ARX és ARMAX modell. ARX modell paraméter identifikációja a
legkisebb négyzetek (LS) módszerével. ARMAX modell identifikációja numerikus
optimalizálással kvázi-Newton módszerrel. A MATLAB System Identification Toolbox
szolgáltatásai. A rekurzív LS feladat megfogalmazása és a megoldás alakja, alkalmazási
lehetőségek a szabályozástechnikában és a jelfeldolgozásban.
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9.
Nemlineáris rendszerek stabilitása, kitekintés: Egyensúlyi helyzet és határciklus
Ljapunov-féle stabilitása. Egyenletes és aszimptotikus stabilitás. Pozitív definit és negatív
definit függvény. Ljapunov direkt és indirekt módszere. Kapcsolat a klasszikus és a
Ljapunov-stabilitás között LTV rendszer esetén. Invariáns halmaz, LaSalle-tétele. Példák
nemlineáris rendszer stabilitásvizsgálatára. Kitekintés: új irányzatok és trendek a
szabályozástechnikában, új eszközök, szabályozások gyors prototípus tervezése.
Esettanulmány a korszerű eszközök bemutatására.
10.

PLC-k működésével, programozásával kapcsolatos ismeretek összefoglalása

11.

A tanszék laboratóriumában található PLC programozásának elsajátítása

12.

Az önállóan megoldandó PLC-s feladat ismertetése, kiosztása

13.

DDC szabályozások.

14.

A fizikai és a matematikai mintavételezés. Shannon tétel

15.

Z transzformáció. Impulzus átviteli függvény. DDC rendszerek stabilitása

16.
A mintavételezési idő gyakorlati
szabályozójának impulzus átviteli függvénye

meghatározása.

DDC

rendszerek

PID

17.

Véges beállást biztosító szabályzó impulzus átviteli függvényének meghatározása.

18.

Az állapotváltozó fogalma, lineáris rendszerek állapot differenciálegyeletes tárgyalása.

19.
Érzékelők jellemzői, érzékelőkkel szemben támasztott követelmények (Helyezet
értékelők, elmozdulás érzékelők, elfordulás érzékelők, forgás érzékelők, digitális
fordulatszám mérés, szintérzékelés, áramlás és nyomásérzékelés, villamos mennyiségek
érzékelése.)

12. melléklet
Automatika 1
Rövid leírás:
Az irányítás fogalma. A jel fogalma, a jelek felosztása. Irányítási struktúrák, vezérlés,
szabályozás, zavarkompenzáció. Az önműködő szabályozás felépítése. A hatásvázlat Példák.
A szabályozásokkal szemben támasztott követelmények. Folytonos idejű lineáris tagok és
rendszerek leírása, modellalkotás. Állapotváltozós leírás. Az állapotegyenlet megoldása,
sajátmozgás, gerjesztett mozgás, stabilitás. Állapot transzformációk. Irányíthatóság és
megfigyelhetőség, a Kálmán féle négy alrendszer. Az állapot-visszacsatolás elve. Alaptagok
és összetett tagok jellemző függvényei. A zárt szabályozási kör jelátviteli tulajdonságai.
Eredő átviteli függvények, típusszám, alapjelkövetés és zavarelhárítás. Stabilitásvizsgálat, a
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Nyquist stabilitási kritérium. Szabályozások minőségi jellemzői, becslésük a frekvencia
tartománybeli jellemzők alapján. A szabályozási kör méretezése, követelmények és
módszerek. Soros P, PD, PI és PID kompenzáció arányos és integráló szakaszokhoz. xxx
Holtidős szakasz kompenzálása, Smith prediktor. Zavarkompenzáció, kaszkád szabályozás.
Szabályozók kísérleti beállítása, a Ziegler-Nichols és az Oppelt módszer. Számítógépes
laboratóriumi gyakorlatok a MATLAB/SIMULINK program alkalmazásával. Szemléltető
példák bemutatása, analízis és szintézis feladatok megoldása.
Program:
1. Alapfogalmak, vezérlés, szabályozás, felépítés, követelmények, példák. Folytonos idejű
lineáris tagok és rendszerek leírása: differenciálegyenlet, állapotegyenlet, súlyfüggvény,
átmeneti függvény, átviteli függvény, frekvenciafüggvény.
2. Hatásvázlatok átalakítása. Az állapottér, állapottrajektória, az állapotegyenlet megoldása az
operátor és az időtartományban. Sajátmozgás, gerjesztett mozgás, stabilitás.
3. Állapot transzformációk. Irányíthatóság és megfigyelhetőség, a Kálmán féle négy
alrendszer. Az állapot-visszacsatolás elve.
4. Alaptagok és összetett tagok jellemző függvényei.
5. A zárt szabályozási kör jelátviteli tulajdonságai. Eredő átviteli függvények, típusszám,
alapjelkövetés és zavarelhárítás. Stabilitásvizsgálat, a Nyquist stabilitási kritérium.
6. Struktúrális és feltételes stabilitás. Jobboldali pólus kompenzálása. Szabályozások minőségi
jellemzői, becslésük a frekvencia tartománybeli jellemzők alapján.
7. A szabályozási kör méretezése, követelmények és módszerek. Soros P, PD, PI és PID
szabályozó tervezése arányos folyamathoz.
8. Soros P és PD szabályozó tervezése integráló folyamathoz. 2 típusú szabályozás tervezése
arányoz folyamathoz.
9. PI és PID szabályozó tervezése integráló folyamathoz. Kettős integrátort tartalmazó
folyamat szabályozása PD szabályozóval
10. Holtidős folyamatok szabályozása, ideális holtidő I szabályozóval, arányos holtidős
folyamat PI és PID szabályozóval. A SMITH prediktor alkalmazása.
11. Zavarkompenzáció és kaszkád szabályozások tervezése.
12. Szabályozók kísérleti beállítása belengetéssel (a Ziegler-Nichols módszer) és az átmeneti
függvény alapján (az Oppelt módszer).
13. Zárthelyi dolgozat
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14. A szabályozások behangolása a “saját módszerrel” arányos egytárolós holtidős és
egytárolós integráló közelítéssel. Pót zárthelyi dolgozat.
Automatika 2
Rövid leírás:
A nemlineáris rendszerek alapfogalmai, munkaponti linearizálás. Esettanulmány: hőmérséklet
szabályozás és modellezése. A statikus nemlinearitások kezelése, a kemence nemlinearitása,
egyen százalékos szelep. Tipikus nemlinearitások és hatásuk. A leíró függvény. Néhány
tipikus nemlinearitás leíró függvénye. A leíró függvény alkalmazása stabilitásvizsgálatra,
határciklus. Szervomotorok érzéketlenségi sávjának csökkentése, helyzetbeállító,
tachométeres visszacsatolás. Az elintegrálódás és kiküszöbölése, alapjel meredekség
korlátozás, a FOXBORO szabályozó. Állásos szabályozások. Működésük javítása
visszacsatolással. Időarányos szabályozók. Mintavételes szabályozási rendszerek
alapfogalmai. A mintavételezési idő megválasztása. Mintavételezett jelek matematikai leírása.
A z-transzformáció. Mintavételezett jelátviteli tagok leírása az idő- és a z operátortartományban. Az impulzusátviteli függvény. Tipikus jelátviteli tagok
impulzusátviteli függvényeinek meghatározása. Mintavételes szabályozási körök
stabilitásvizsgálata. Mintavételezett jelátviteli tagok frekvenciafüggvényei. A folytonos és a
diszkrét frekvenciafüggvények kapcsolata. Kisfrekvenciás közelítés. Diszkrét PID
kompenzáló algoritmusok. PID szabályozótervezés a frekvenciatartományban. Tervezési
példák. Példák diszkrét PID szabályozók tervezésére. Véges beállású szabályozók tervezése.
InternalModelControl (IMC) struktúra. Smith prediktor. Tervezési példák. Mintavételes
rendszerek állapotváltozós leírása. Számítógépes laboratóriumi gyakorlatok a
MATLAB/SIMULINK program alkalmazásával. Szemléltető példák bemutatása, analízis és
szintézis feladatok megoldása.
Program:
1. A nemlineáris rendszerek alapfogalmai, munkaponti linearizálás. Esettanulmány:
hőmérsékletszabályozás és modellezése.
2. A statikus nemlinearitások kezelése, a kemence nemlinearitása, egyenszázalékos szelep.
Tipikus nemlinearitások és hatásuk.
3. A leíró függvény. Néhány tipikus nemlinearitás leíró függvénye. A leíró függvény
alkalmazása stabilitásvizsgálatra, határciklus.
4. Szervomotorok érzéketlenségi sávjának csökkentése, helyzetbeállító, tachométeres
visszacsatolás.
5. Az elintegrálódás és kiküszöbölése, alapjel meredekség korlátozás, a FOXBORO
szabályozó.
6. Állásos szabályozások. Működésük javítása visszacsatolással. Időarányos szabályozók.
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7. Mintavételes szabályozási rendszerek alapfogalmai. A mintavételezési idő megválasztása.
Mintavételezett jelek matematikai leírása. A z-transzformáció.
8. Mintavételezett jelátviteli tagok leírása az idő- és a z - operátortartományban. Az
impulzusátviteli függvény. Tipikus jelátviteli tagok impulzusátviteli függvényeinek
meghatározása. Mintavételes szabályozási körök stabilitásvizsgálata.
9. Mintavételezett jelátviteli tagok frekvenciafüggvényei. A folytonos és a diszkrét
frekvenciafüggvények kapcsolata. Kisfrekvenciás közelítés. Diszkrét PID kompenzáló
algoritmusok. PID szabályozótervezés a frekvenciatartományban. Tervezési példák.
10. Példák diszkrét PID szabályozók tervezésére. Véges beállású szabályozók tervezése.
11. InternalModelControl (IMC) struktúra. Smith prediktor. Tervezési példák.
12. Mintavételes rendszerek állapotváltozós leírása.
13. Zárthelyi.
14. Szabályozók programozása.

13. melléklet
Elektronika program:
1. Differenciál erősítők, hangolt erősítők
2. Műveleti erősítők: ideális, valós statikus és dinamikus tulajdonságaik.
3. Műveleti erősítők alkalmazásai, alapkapcsolások.
4. Komparátorok, multivibrátorok, precíziós egyenirányítók.
5. Logaritmikus és exponenciális erősítők.
6. Memóriák, FPGA-k, digitális integrált áramkörök sebesség és szintillesztései.
7. Analóg és kapcsolt kapacitású szűrők
8. Analóg és kapcsoló üzemű tápegységek.
9. D/A átalakítók.
10. A/D átalakítók.
11. Tipikus ipari alkalmazások, hibakeresési eljárások.
12. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők
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13. Órajel előállítás, jitter minimalizálás, DDS áramkörök.
14. Kijelzők és képmegjelenítők
Teljesítmény elektronika program:
1. Tirisztor, triak, teljesítmény MOSFET, IGBT félvezetők és karakterisztikájuk.
2. Teljesítmény kapcsolók meghajtó áramkörei.
3. Hálózati kommutációs egy-, és háromfázisú nem vezérelt és vezérelt áramirányítók.
4. Áramirányítók szabályozási megoldásai.
5. Egy-, és háromfázisú lágyindítók.
6. PFC áramkörök.
7. Frekvenciaváltók fajtái, felépítése, működési elve.
8. Szünetmentes áramforrások kialakítása és kapcsolási elrendezésük
9. Elektronikai alkatrészek zaja.
10. Termikus zaj, sörétzaj, megoszlási zaj.
11. Az alkatrészek zaj helyettesítő képe, bemenetre redukált zaj.
12. Műveleti erősítők zaja
13. Aktív zajcsökkentő módszerek

14. melléklet
Elektronikai technológia
Rövid leírás:
Az elektronikában alkalmazott anyagok rendszerezése, jellemző tulajdonságai. Fémek,
félvezetők, dielektrikumok. Kristályos és amorf anyagok. Alapanyagok technológiája.
Elektronátmenetek, elektromos vezetés és optikai jelenségek, azok technológiai
irányíthatósága. Kontaktusok, p-n átmenet. Félvezetők főbb típusai és előállítási technológiái:
Si, Ge, vegyületfélvezetők, szerves félvezetők. Vékonyrétegek, fontosabb technológiai
műveletek: vákuumos párologtatás, porlasztás, CVD, MBE. Diffúzió, implantáció, litográfiás
műveletek.
Szigetelő rétegek, passzív elemek, SiO2 technológiája. Bipoláris tranzisztor,
heteroszerkezetek, MOS FET és kvantumstruktúrák technológiája. Felületi szerelés, tokozás.
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Optoelektronikai elemek, optikai és más memóriaelemek technológiája. Szenzorika és
plazmonika elemeinek előállítása. Funkcionális elektronika anyagai és elemei.
Megbízhatóság, minőség, a mikroelektronikai ipar fejlődése, annak fő irányai.
A laboratóriumi munkák során a hallgatók elsajátítják a különböző tömbi anyagok és
rétegleválasztás technológiákat, vizsgálati módszereket, felületi szerelés elemeit.
Program:
1. Elektronikai technológia: fémek, félvezetők, dielektrikumok és eszközök technológiája. Az
elektronikában alkalmazott anyagok rendszerezése, jellemző tulajdonságai. Konstrukciós és
funkcionális anyagok. Kristályos és amorf anyagok, szerkezetük. Szilárd anyagok
tulajdonságai, jellemző paraméterei: összetétel, szerkezet, mikrokeménység, hővezetés,
elektromos vezetés, optikai paraméterek, mágneses tulajdonságok.
2. Anyagok elektronszerkezete, adalékolás, elektromos vezetés paraméterei és azok
irányíthatósága. Félvezetők és dielektrikumok. Anyagok mechanikai, termikus tulajdobságai.
Korrózió, korrózióvédelem.
3. Fázisdiagramok. Alapanyagok technológiája: fémek, félvezetők, szigetelők, műanyagok.
Tipikus fémek (réz, alumínium, acél, arany, wolfram) és különleges fémek, ötvözetek
(irídium, tantál, titán, nikkel, invár, forraszok) technológiái, tulajdonságai, alkalmazásai.
4. Kristályos anyagok technológiája: gőz-, olvadék-, oldat-, Czochralski-, Bridgmantechnológiák. Si technológiája az alapanyagtól a lapkáig.Vegyületfélvezetők.
Epitaxiálisrétegnővesztés. Kerámiák, üvegek és polimerek technológiája.
5. Rétegtechnológiák: fém rétegek, Si termikus oxidációja, poliszilícium, amorf szilícium,
vegyület félvezetők. Vákuumos párologtatás, porlasztás, CVD, MBE változatai. Vastagréteg
technológiák, paszták. Szitanyomás. Galvanizálás. A technológia és az anyagparaméterek
összehangolása. Hordozók előkészítése, rétegminőség ellenőrzése.
6. Litográfia és maratás: optikai-, elektron-, ion-, EUV-, röntgen-litográfia, rezisztek. Nedves
és száraz, plazma maratás (Si, SiO2, Si3N4, GaAs, Al, W). Diffúzió, implantáció.
Maszkkészítési eljárások. A litográfia fejlődési irányai.
7. MOSFET, MESFET, CMOS. Integrált elemek technológiája, határparaméterek,
technológiai folyamat lépései és tervezése. Tiszta szobák jellemzői.
8. Passzív komponensek technológiája. NYÁK hordozók: típusok, paraméterek, technológiák.
Diszkrét és integrált elemek tokozása.
9. Szerelési technológiák. Beültetés, forrasztás. Felületi szerelés, SMD. Gyártóvonal
felépítése, áramkörök szerelése. Technológiai ellenőrző mérések.
10. Optoelektronikai elemek technológiája: fényforrások és detektorok, optikai szálak,
csatolók, CCD, LCD. Integrált optikai elemek előállítása. Plazmonika elemei.
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11. Mágneses és optikai memória, újabb memóriák technológiája.
12. Szenzorok. Napelemek típusai és technológiái.
13. Mikroelektromechanikai eszközök és rendszerek előállítása.
14. Önszerveződés. Molekuláris-, bioelektronikai, nano- technológiák.

15. melléklet
Villamos energiaátalakítók
Program (elmélet)
1. Villamos hajtások témaköre:alapegyenletek és mértékegység-rendszerek; haladó és
forgómozgás jellemzői, analógiák, tehetetlenségi nyomaték; elvi számítás, egyszerűbb esetek;
lendítőnyomaték.
2. A villamos hajtások kinetikája. Az áttételek szerepe és jellemzői; áttételi viszonyszám (a);
áttételek számítása és jelölése.
átszámítási szabályok;átszámítás forgó mozgásról forgó mozgásra: nyomaték és tehetetlenségi
nyomaték redukálása ideális és veszteséges esetekben;átszámítás haladó mozgásról forgó
mozgásra: a terhelőerőnek megfelelő nyomaték és a tömegnek megfelelő redukált
tehetetlenségi nyomaték számítása ideális és veszteséges áttételek esetén;tehetetlenségi
(inercia) tényező, tárolt energiatényező.
4. A villamos hajtásokban előforduló nyomatékok osztályozása: síknegyedek értelmezése, a
motorok nyomatékai (mechanikai jelleggörbéi); Mrn értelmezése, szinkron-, sönt-, soros
jellegű motorok jellemzői;terhelőnyomatékok osztályozása kinetikai szempontból (passzív ill.
aktív terhelőnyomatékok); hajtás jellemzőitől való függés szerint.
5. A villamos hajtás mozgásegyenlete:a dinamikai nyomaték értelmezése;a mozgás egyenlet
értelmezése;a stabilitás általános feltétele.
6. A szögsebesség-időfüggvények meghatározása: Md = f (ω) = áll. esetében: ω = f (t); t12;
Tin meghatározása, definiálása; Md = f (ω) = - aω + b alakú függvény esetében: ω = f (t); t12;
T m meghatározása, definiálása; ω(t) függvény számítása fékezés esetére.
7. Villamos motorok alkalmazásának általános kérdései: általános szerkezeti és mechanikai
jellemzők: villamos forgógépek beépítési méretei; villamos forgógépek rezgései és zajszintje:
tengelyvég sugárirányú ütésének mértéke; megengedett rezgéserősségek, zajszint, „nyugodt
járás”;
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8. villamos forgógépek építési alakjai és üzemi helyzetei; villamos forgógépek védettségi
fokozatai; jelölésrendszer, definíciók.
9. Villamos forgógépek melegedése és hűtése:fizikai alapfogalmak: melegvezetés, sugárzás,
természetes és mesterséges konvekció. Hőátadási tényezők definiálása.Villamos forgógépek
hűtési módjai; egyszerűsített és általános jelölésrendszer (természetes-, saját-, idegen
szellőzés; nyitott-, zárt- hűtési rendszer, közvetlen folyadékhűtés definiálása).
10. Villamos forgógépek szigetelési szabályai;hőállóság, határhőmérséklet, megengedett
hőmérséklet, megengedett túlmeleg definiálása. Villamos motorok melegedési és hűtési
folyamatai;állandósult állapotra vonatkozó villamos helyettesítő vázlat értelmezése,
mértékadó (redukált) vesztesség (P’w) levezetése; melegedési és hűlési tranziens
folyamatok;melegedés differenciálegyenlete, villamos helyettesítőkép; a felmelegedés és
lehűlés időfüggvényének meghatározása, a függvények kiértékelése; közelítő számítás rövid
ideig tartó túlterhelések esetén.
11. A villamos motorok üzemére vonatkozó definíciók és előírások: üzem, üzemi feltételek,
üzemi állapotok, névleges értékek meghatározásai;motorok hőmérsékleti állapotai: hideg-,
üzemmeleg állapot; termikus egyensúly;tekercselések túlmelegedése; vonatkoztatási
hőmérséklet; terhelhetőség feltételei és előírásai
12. Villamos motorok üzemtípusainak osztályozása:állandó üzem (S1); rövid ideig tartó üzem
(S2);szakaszos üzem (S3); ciklusidő (játékidő); indítási gyakoriság; ciklustartam tényező;
viszonylagos bekapcsolási idő; szakaszos periodikus üzem indítással (S4); szakaszos
periodikus üzem indítással és fékezéssel (S5); állandó periodikus működésű üzem (S6);
állandó periodikus működésű üzem indítással és fékezéssel (S7); állandó periodikus
működésű üzem a terhelés és a szögsebesség változtatásával (S8)
13. Villamos motorok kiválasztási módszerei: állandó üzemű motorok kiválasztása; motor
kiválasztás állandó periodikus működésű üzem esetén; egyenértékű veszteség módszer;
közepes túlmeleg; P’wK; hűlési redukciós tényező; redukált játékidő fogalmának bevezetése;
egyenértékű nyomaték, teljesítmény, áram módszer;
14. motor kiválasztás szakaszos periodikus működésű üzem esetén;motor kiválasztás rövid
ideig tartó üzem esetén, σ és ξ értékének meghatározása

Villamos hajtások
Egyenáramú hajtások: Külső gerjesztésű egyenáramú motor statikus és dinamikus vizsgálata.
Egyenáramú teljesítményegységek. Áramirányítóról táplált egyenáramú hajtások.
Szabályozási megoldások és lehetőségek.
Váltakozó áramú hajtások: Aszinkron és szinkron motorok vizsgálata. Változóáramú
teljesítmény-egységek és ezekről táplált hajtások üzemi viszonyai.
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Program (elmélet)
1. Villamos hajtásoknál alkalmazott összefüggések áttekintése. A hajtástechnika feladata és
megvalósítási módjai. Munkagép és villamos motor kapcsolata, terhelőnyomatékok és
tömegek átszámítása a motor tengelyére.
2. Terhelő nyomatékok osztályozása. Villamos hajtások mozgásegyenlete. Stabilitás.
Fordulatszám-idő függvények meghatározása.
3. Egyenáramú hajtások. Egyenáramú motor statikus vizsgálata. Egyenáramú gép külső
jelleggörbéje. Egyenáramú motor dinamikus vizsgálata.
4. Egyenáramú teljesítmény egységek. Hálózati kommutációjú áramirányítók. 3F1U3Ü
vezérelt áramirányító R-L-Ub terheléssel.
5. 3F1U3Ü vezérelt áramirányító váltóirányító üzeme. 3F2U6Ü vezérelt áramirányító R-L-Ub
terheléssel. Köráramos kapcsolások.
6. Áramirányítóval táplált egyenáramú hajtások üzemmódjai. Egy-, kettő- és négynegyedes
hajtások.
7. Szabályozási megoldások és lehetőségek. Kapocsfeszültség szabályozott hajtás.
Kapocsfeszültség szabályozás IR kompenzációval. Fordulatszám szabályozott hajtás.
Fordulatszám szabályozott egyenáramú hajtás áramkorlátozással, illetve alárendelt áram
szabályozással.
8. Analóg szabályozók. Arányos integráló (PI) szabályozó. Arányos integráló differenciáló
(PID) szabályozó.
9. Szabályozók gyakorlati beállítása a szabályozott szakasz átmeneti függvénye alapján.
Chien, Hrones és Reswick módszer. Szabályozók beállítása a szabályozási kör belengetése
útján. ZIEGLER-NICHOLS módszer.
10. Váltakozó áramú hajtások. Aszinkron gépek elvi felépítése és működése. Aszinkron gépek
fordulatszám változtatása. Póluspárok számának változtatása.
11. Frekvencia változtatással működő szabályozott hajtások. Az állórészköri frekvencia
változtatása. Frekvenciaváltók felépítése.
12. Frekvenciaváltók vezérlési módjai. U/f és fluxusvektor szabályozás.
13. Frekvenciaváltós hajtások féküzeme, fékcsopperrel illetve visszatápláló modullal.
Program (gyakorlat):
1. A motor tengelyére redukált jellemzők számításának a gyakorlása.
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2. A különböző terhelő nyomatékok be-mutatása méréssel. Egyenáramú gép külső
jelleggörbéjének felvétele.
3. Egyenáramú gép dinamikus vizsgálata szimulációval és méréssel.
4. 3F1U3Ü vezérelt áramirányító R-L-Ub terheléssel. Jelleggörbék meghatározása
egynegyedes üzemben.
5. 3F1U3Ü vezérelt áramirányító R-L-Ub terheléssel. Köráram mentes kapcsolás vizsgálata.
6. Jelleggörbék meghatározása négynegyedes üzemben.
7. Kapocsfeszültség szabályozott hajtás működésének vizsgálata. Fordulatszám szabályozott
hajtás működésének vizsgálata.
8. Hajtásoknál alkalmazott szabályozók paramétereinek vizsgálata.
9. Szabályozók gyakorlati beállítása a szabályozott szakasz átmeneti függvénye és a
szabályozási kör belengetése alapján.
10. A különböző terhelő nyomatékok be-mutatása méréssel. Aszinkron gép nyomatéki
jelleggörbéjének felvétele.
11. Frekvenciaváltó modell mérése. A működés bemutatása. Jelleggörbék felvétele.
12. Frekvenciaváltóról táplált aszinkron gép vizsgálata hajtási állapotban.
13. Frekvenciaváltóról táplált aszinkron gép vizsgálata fékezési állapotban.

Villamos készülékek
A teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és hajtások automatika elemei,
kapcsolókészülékei és berendezései; ipari és fogyasztói hálózatok struktúrája. Cél a villamos
készülékek bemutatása a villamos energia elosztó hálózatokban az épület villamossági
területén valamint ipari alkalmazásokon keresztül.
Rövid leírás:
Összefoglalás a teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és hajtások
működtetésére szolgáló kapcsolókészülékekről. Besorolás az áram és feszültség
igénybevételek alapján. Egy- és kéttárolós áramkörök bekapcsolási tranziensei, egyen- és
váltakozófeszültségű táplálás esetén. Áram és feszültség igénybevételek számítása.
Kikapcsolási jelenségek ideális esetben. Egy- és kétfrekvenciás visszaszökő feszültség
értelmezése. Üzemi és túlterhelési áramok okozta melegedések: tartós (hosszú idejű), rövid
idejő és szakaszos melegedés. Zárlati áram okozta melegedés: zárlati termikus határáram,
termikus időhatár, Joule-integrál, zárlati melegedés számítás, megengedett melegedés.
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Elektrodinamikus erőhatás számítási módszerek. Zárlati dinamikus határáram meghatározása.
Párhuzamos és merőleges áramvezetők közötti erőhatás számítása, áramszűkületben keletkező
erő. Relék és kioldók felépítése, jellemzői és alkalmazása. Szakaszolók jellemzői, felépítése
és kiválasztása. Koordinációs kérdések. Kisfeszültségű megszakítók jellemzői, felépítése,
védelmi funkciója és kiválasztása. Kismegszakítók alkalmazási kérdései. Olvadóbiztosítók
jellemzői, felépítése és kiválasztása. Túlterhelés és zárlatvédelem, áramkorlátozás, I 2 t
jelleggörbék, szelektív védelmi rendszer felépítése. Kapcsolók, kontaktorok
(mágneskapcsolók) és kontaktor-kombinációk jellemői, felépítésük és kiválasztásuk.
Alkalmazási csoportok. A motorvédők jellemzői, felépítése és kiválasztása. Motorvédelmi
módok: áramvédelem, hőmérsékletvédelem, elektronikus védelem, mikroprocesszoros
védelem, komplex védelmi rendszer (monitoring). Mozgó alkatrész nélküli félvezetős
kapcsolókészülékek felépítése, védelme és kiválasztása. Alkalmazásuk motorok kapcsolására.
SolidStateRelay (SSR), azaz szilárdtest relék jellemzői, felépítése és alkalmazása egy- és
háromfázisú motorok működtetésére. Egyen- és váltakozó feszültségű elektromágnesek
alkalmazási kérdései. Erőhatás számítási módszerek, jellegzetes működési karakterisztikák,
dinamikus mozgásviszonyok elemzése. Villamos berendezések túlfeszültségvédelme,
érintésvédelme. Többlépcsős túlfeszültség védelem kialakításának szempontjai. Passzív és
aktív érintésvédelmi módszerek, alkalmazási kérdések. Villamos készülékek szerepe a
kisfeszültségű épület villamossági rendszerben: betáplálás, elosztás, fogyasztói leágazások,
egyedi kapcsolási igények stb.
Program:
Összefoglalás a teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és hajtások
működtetésére szolgáló kapcsolókészülékekről. Besorolás az áram és feszültség
igénybevételek alapján.
Egy- és kéttárolós áramkörök bekapcsolási tranziensei, egyen- és váltakozó¬feszültségű
táplálás esetén. Áram és feszültség igénybevételek számítása.
Kikapcsolási jelenségek ideális esetben. Egy- és kétfrekvenciás visszaszökő feszültség
értelmezése. Üzemi és túlterhelési áramok okozta melegedések: tartós (hosszú idejű), rövid
idejű és szakaszos melegedés. Zárlati áram okozta melegedés: zárlati termikus határáram,
termikus időhatár, Joule-integrál, zárlati melegedés számítás, megengedett melegedés.
Elektrodinamikus erőhatás számítási módszerek. Zárlati dinamikus határáram meghatározása.
Párhuzamos és merőleges áramvezetők közötti erőhatás számítása, áramszűkületben keletkező
erő.
Relék és kioldók felépítése, jellemzői és alkalmazása.
Szakaszolók jellemzői, felépítése és kiválasztása. Méretezés üzemi és zárlati áramra, továbbá
feszültség igénybevételre. Koordinációs kérdések.
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Kisfeszültségű megszakítók jellemzői, felépítése, védelmi funkciója és kiválasztása.
Kismegszakítók alkalmazási kérdései.
Olvadóbiztosítók jellemzői, felépítése és kiválasztása. Túlterhelés és zárlatvédelem,
áramkorlátozás, I2t jelleggörbék. Szelektív védelmi rendszer felépítése olvadóbiztosítók és
kismegszakítók sorba kötésével.
Kapcsolók (nyomócsapos kapcsolók, forgó kapcsolók, billenő karos és billenő pályás
kapcsolók) jellemzői, felépítése és alkalmazása. Kontaktorok (mágneskapcsolók) és
kontaktor-kombinációk jellemzői, felépítésük és kiválasztásuk. Alkalmazási csoportok AC és
DC).
A motorvédők jellemzői, felépítése és kiválasztása. Motorvédelmi módok: áram¬védelem,
hőmérsékletvédelem, elektronikus védelem, mikroprocesszoros védelem, komplex védelmi
rendszer (monitoring).
Mozgó alkatrész nélküli félvezetős kapcsolókészülékek felépítése, védelme és kiválasztása.
Alkalmazásuk motorok kapcsolására. SolidStateRelay (SSR), azaz szilárdtest relék jellemzői,
felépítése és alkalmazása egy- és háromfázisú motorok működtetésére.
Egyen- és váltakozó feszültségű elektromágnesek alkalmazási kérdései. Erőhatás számítási
módszerek, jellegzetes működési karakterisztikák, dinamikus mozgásviszonyok elemzése.
Villamos berendezések túlfeszültségvédelme, többlépcsős védelem.
keletkezése, a védelmi készülékek jellemzői, felépítése és működése.

Túlfeszültség

Villamos készülékek szerepe a kisfeszültségű épület villamossági rendszerben: betáplálás,
elosztás, fogyasztói leágazások, egyedi kapcsolási igények stb.

16. melléklet
Önálló labor
Rövid leírás:
Tervező és áramkör szimuláló programok használata. Elektronikus áramkörök tervezése,
gyártása, hibakeresése.
Komplex mérési feladatok megoldása korszerű mérőeszközök és fejlesztőkártyák
segítségével, mikrokontrollerek, programozható logikai áramkörök vizsgálatával. További cél
a mérő-adatgyűjtő rendszerek megismerése és használata.
Analóg, digitális és nem villamos mennyiségek mérése digitális tároló oszcilloszkóppal. PC-s
mérések: Illesztőkártyák megválasztása, szoftverek alkalmazása. Logikai analizátorok
használata sok csatornás digitális jelek mérésére. Párhuzamos és soros vonali kommunikáció
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figyelése, mérése. Nagysebességű jelek analizálása. Mérési adatfeldolgozás. Mérésadatgyűjtő által szolgáltatott adatok szoftveres feldolgozása. Mérési adatok grafikus
megjelenítése.
A záró, önálló megvalósítási feladat műszaki felhasználói specifikációjának kialakítása, a
feladat megfogalmazása, ütemezése és megvalósítása a biztosított infrastruktúra mellett.

Program (elmélet):
1. Kapcsolók vizsgálata oszcilloszkóppal
2. Analóg tápegységek vizsgálata, és bemérése oszcilloszkóppal
3. Kapcsolóüzemű tápegységek vizsgálata, és bemérése oszcilloszkóppal
4. Ismertetett I51-es fejlesztőkártya oszcilloszkópos vizsgálata
5. Logikai állapot analizátorok használata
6. Soros kommunikáció kiépítése
7. Soros kommunikáció vizsgálata (RS-232)
8. Soros kommunikáció vizsgálata (RS-485)
9. Feladat ismertetése
10. Soros kommunikáció RS-232 PC porton
11. Adatkommunikáció a beágyazott rendszer, és a PC között
12. Adatkommunikáció program illesztése az ismertetett I51-es fejlesztőkártyára
13. Adatok megjelenítése PC-n
14. Adatok grafikus megjelenítése PC-n
Program (gyakorlat):
1. Kapcsolók vizsgálata oszcilloszkóppal
2. Analóg tápegységek vizsgálata, és bemérése oszcilloszkóppal
3. Kapcsolóüzemű tápegységek vizsgálata, és bemérése oszcilloszkóppal
4. Ismertetett I51-es fejlesztőkártya oszcilloszkópos vizsgálata
5. Logikai állapot analizátorok használata
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6. Soros kommunikáció kiépítése
7. Soros kommunikáció vizsgálata (RS-232)
8. Soros kommunikáció vizsgálata (RS-485)
9. Feladat ismertetése
10. Soros kommunikáció RS-232 PC porton
11. Adatkommunikáció a beágyazott rendszer, és a PC között
12. Adatkommunikáció program illesztése az ismertetett I51-es fejlesztőkártyára
13. Adatok megjelenítése PC-n
14. Adatok grafikus megjelenítése PC-n

17. melléklet
Mikroelektronika
Program (elmélet)
1. Mikroelektronikai technológia történelmi áttekintése.
2. A monolotikus IC-k elemkészlete.
3. MOS és bipoláris tranzisztorok kivitelezése és működése.
4. Ellenállások, kondenzátorok megvalósítása integrált áramkörökben.
5. Példák digitális áramkörök megvalósítására.
6. Példák analóg áramkörök megvalósítására.
7. Példák RF áramkörökre.
8. VLSI áramkörök tervezési módszerei.
9. Szimuláció szerepe a tervezésben.
10. Monolitikus memóriák
11. Programozható eszközök: mikrokontroller, PLD, FPGA.
12. Monolitikus szenzorok.
13. Multichip modulok.
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18. melléklet

Elektromágneses összeférhetőség
Rövid leírás
Az EMC alapfogalmai, témakörei, ESD, antisztatikus munkahely, EMP, túlfeszültségvédelem, LFI, harmonikusok, feszültségzavarok, hálózati visszahatások, szűrés, árnyékolás,
vezetékes jelátvitel, RFI, szabványok, mérőeszközök, élettani hatások.
Program (elmélet)
1. Az elektromágneses összeférhetőség meghatározása, témakörei. Elektromágneses
zavarforrások és zavarnyelők, a zavarás hatására fellépő károk. A villamos berendezések
érzékenysége az EMC szempontjából. A zavarok csatolási módjai. Szintek, azonos és
ellenütemű zavarok és az elektromágneses környezet definíciója.
2. Elméleti alapok: az elektromágneses tér definíciója, térjellemzői, alapegyenletei.
Elektromágneses hullámok sebessége, hullámhossza, a kisugárzott energia, a közegek
hullámimpedanciája, a behatolási mélység és a reflexiótényező. Elektromágneses terek
árnyékolása.
3. Elektrosztatikus feltöltődések, az elektrosztatikus kisülés – ESD – hatásai. Elektrosztatikus
kisülésre érzékeny eszközök. Antisztatikus (elektrosztatikusan disszipatív) anyagok és
eszközök, zónák, ionizátorok, az antisztatikus munkahely. Számítási példa.
4. Túlfeszültség-védelmi eszközök, a szikraköz, varisztor és zéner dióda működési elve,
alkalmazása. Egyéb túlfeszültség-védelmi intézkedések. A lökőhullám – EMP – jellemzői és
hatásai. A zónás túlfeszültség-védelem elve, a potenciál-kiegyenlítés, az összecsatolás módja.
Számítási példa. Elektronikus berendezések túlfeszültség-védelme.
5. Kisfrekvenciás, vezetett zavarok – LFI – felharmonikusok és közbenső harmonikusok
forrásai és káros hatásai. A feszültség-ingadozás, -letörés, -aszimmetria, tápkimaradás,
egyenáramú összetevő, a hálózati frekvencia változása.
6. Földelési rendszerek. A villamosenergia-ellátó hálózat zavarai és a zavarforrások,
koronakisülés, belső kisülések, felületi kisülések, világítási berendezések sugárzása.
7. Vezetékes jelátvitel, vezetékárnyékolás, csatoló impedancia, transzformátorok, BALUN
transzformátor. Áramirányító berendezések zavaró hatásai. Hálózati visszahatások Szűrők
alkalmazása kisfrekvenciás zavarok ellen.
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8. Nagyfrekvenciás zavarás, RF EMI és RF EMC. Jellemző zavarforrások és
frekvenciatartományuk, példák RF EM zavarokra. A mobiltelefónia EMC szempontjai.
Sugárzott zavarás elleni intézkedések.
9. EMC szabványok, azok hierarchiája, az alapszabvány részeinek témái. Vizsgálati és mérési
szabványok. Az EMC jogi szabályozása. Az EMC rendelet követelményei, tanúsítási jelek és
a CE minősítés megszerzésének lehetőségei.
10. A zavaró jellemzők mérése, EMC mérőeszközök és mérési módszerek. Az EMC
mérőlaboratórium felépítése, felszerelése. Az EMC vizsgálólaboratórium kialakítási
szempontjai.
11. Az elektromágneses terek élettani hatásai. Érintési áramok, kis- és nagyfrekvenciás terek
hatásai. A 63/2004 (VII. 26.) ESZCSM expozíciós rendelet követelményei. Elektroszmog és
csökkentésének lehetőségei.

19. melléklet
Programozható logikai vezérlők
Rövid leírás:
Tárolt programú vezérlők csoportosítása, kötött és szabadon programozható vezérlők
felépítése és programozása. Szabadon programozható vezérlők programozási nyelvei, KOP,
FUP, AWL, Grafcet. Az IEC 1131 szabvány. Vezérlési folyamatok algoritmizálása, leírása
folyamatábra, struktogramm, ütem-, és állapotdiagram alapján. Utasítások, logikai,
aritmetikai, relációs, adatmozgató, ugrási és blokkhívási műveletek, valamint speciális
funkciók ismertetése. Felhasználói programok írása lineáris és strukturált programozással.
Kombinációs-, és lefutóvezérlések írása, analóg jelkezelés. PCL-s irányítási hálózatok,
Master-Master, Master-Slave kapcsolat kialakítása. Komplex vezérlési feladat megoldása,
dokumentálása. Konkrét technológiára lefutóvezérlés programozása ciklikus és egyszeri
lefutással, kézi, automatikus és léptető üzemmódban.
Program (elmélet)
1. Simatic eszközök ismertetése S7 200-300-400
2. Simatic eszközök ismertetése S7 200-300-400
3. PCS7 rendszerfelépítése AS,ES,OS, BATCH szerverek. Kommunikáció, folyamatirányítási
szintek, F,H,FH system
4. PCS7 rendszerfelépítése AS,ES,OS, BATCH szerverek. Kommunikáció, folyamatirányítási
szintek, F,H,FH system
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5. CFC programozás A CFC programozás alapjai, a CFC programozó kezelése, Chartok
szervezésének elmélete
6. CFC programozás A CFC programozás alapjai, a CFC programozó kezelése, Chartok
szervezésének elmélete
7. CFC programozáss elmélet II
CFC Library moduljainak ismertetése
8. CFC programozáss elmélet II
CFC Library moduljainak ismertetése
9. SFC programozás elmélet I (SFC Chartok szervezésének elmélete, feltételek elágazások,
állapotok beállítása)
10. SFC programozás elmélet I (SFC Chartok szervezésének elmélete, feltételek elágazások,
állapotok beállítása)
11. SFC programozás elmélet II (CFC-SFC programozás átjárhatósága, kombinálhatósága)
12. SFC programozás elmélet II (CFC-SFC programozás átjárhatósága, kombinálhatósága)
13. Megjelenítés WinCC-vel( WinCC felépítése, AS és OS kapcsolatok felvétele, kapcsolatok
beállításai)
14. Megjelenítés WinCC-vel( WinCC felépítése, AS és OS kapcsolatok felvétele, kapcsolatok
beállításai)
Program (gyakorlat)
1. Simatic eszköz9kkonfigurálása kapcsolatfelvétel, bemutató jelleggel röviden awl, létra,
blokk programozás bemutatása.
2. PC beállítása (Stationkonfigurátor) MPI kommunikáció felvétele az AS-ekkel. Ethernet
kapcsolat kiépítése.
3. Simatic Manager felépítése, fájlok szervezése,projectek felépítése, fordítások, archiválás,
dearchiválás.
4. Eszközök felkonfigurálása Netpro, Hardwerconfig használata. (mentés, archiválás)
5. 4 csoportban a 4 modell vezérlési programjának megírása CFC –vel. (forgószinpadszerűen)
Hengerek
6. 4 csoportban a 4 modell vezérlési programjának megírása CFC –vel. (forgószinpadszerűen)
Szállítószalag
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7. 4 csoportban a 4 modell vezérlési programjának megírása CFC –vel. (forgószinpadszerűen)
Közl. lámpa
8. 4 csoportban a 4 modell vezérlési programjának megírása CFC –vel. (forgószinpadszerűen)
Rakodó
9. A hengerek és rakodó SFC programjainak megírása két csoportban (forgószínpadszerűen)
10. A hengerek és rakodó SFC programjainak megírása két csoportban (forgószínpadszerűen)
11. Szimuláció, tesztelés, programok, projektek összefűzése
12. Megjelenítés WinCC-vel a megírt programok értékeinek megjelenítése, operátori panel
kialakítása.
13. Különböző grafikai eljárások alkalmazása, riasztások, figyelmeztetések, stb.

20. melléklet
Beágyazott programozás, autonóm intelligens rendszerek
•

Szemeszter: 7

•

Kreditszám: 4

•

Órák száma (ea/gy/lab): 2/0/1

Program (elmélet)
1.

Beágyazott rendszerek programozási lehetőségei, fejlesztő környezetek

2.

Programozás alapfogalmai, tesztelési lehetőségek, számábrázolási formák

3.

Beágyazott rendszerek programozási technikák

4.

Megszakítási rendszerek kezelése

5.

Fuzzy logika

6.

Beágyazott rendszerek programozása assembly nyelv felhasználásával

7.
Programozási mintapéldák az I51-es fejlesztő rendszer felhasználásával assembly
nyelven
8.

Programozási algoritmusok assembly nyelven

9.

Programozási mintapéldák az I51-es fejlesztő rendszer felhasználásával C nyelven

10.

Programozási mintapéldák az I51-es fejlesztő rendszer felhasználásával C nyelven
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11.

Mintapéldák az ipar területéről

12.

Mintapéldák az ipar területéről

13.

Mintapéldák az ipar területéről

Program (gyakorlat)
1.

Beágyazott rendszerekhez egy fejlesztőkörnyezet bemutatása

2.

Programozás alapfogalmak áttekintése

3.

CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszer működésének bemutatása

4.

CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszer debugger használata

5.

Példa a számábrázolási formákra

6.

Mintafeladat ismertetése, programozási feladat kiadása

7.

Mintafeladat szoftver folyamatábra elkészítése

8.

Mintafeladat szoftver folyamatábra elkészítése

9.

Mintafeladat szoftver illesztése az I51-es fejlesztőkártyára assembly nyelven

10.

Mintafeladat szoftver illesztése az I51-es fejlesztőkártyára assembly nyelven

11.

Szimuláció használata

12.

Debugger használata

13.

Mintafeladat szoftver illesztése az I51-es fejlesztőkártyára C nyelven

14.

Programozási feladat beadása, ellenőrzése a CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszeren

21. melléklet
Érzékelők és beavatkozók
Rövid leírás:
Érzékelők és beavatkozók definíciója, főbb csoportjaik, jellemző tulajdonságaik: érzékenység,
felbontás, szelektivitás, zaj, nem lineáris viselkedés, válaszfüggvény,frekvenciafüggés,
reprodukálhatóság, drift, átviteli függvény. Érzékelők működésének fizikai alapjai: geometriai
pozíció, irány, hőmérséklet, mechanikai deformáció, erő, nyomás, gyorsulás, helyzetváltozás,
sebesség, mágneses indukció, vezetőképesség, fény, ionizáló sugárzás érzékelése. A kémiai
jelátalakítás lehetőségei, ion- és gázérzékelők. Bioérzékelők működésének alapjai. Érzékelők
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előállítása, gyártástechnológiája. Érzékelők alkalmazása: érzékelők a gépjármű
elektronikában és közlekedésben, orvosbiológiai érzékelők, érzékelők az ipari
folyamatszabályozásban és a biztonság-technikában. Távérzékelés. Érzékelők jeleinek
átalakítása, feldolgozása és alkalmazása a számítógépes folyamatirányításban. A beavatkozók
felosztása, működése. Piezoelektromos beavatkozók, mozgatók, szervomotorok,
léptetőmotorok. Magnetosztrikciós beavatkozók. A mikromechanika alapjai, elektrosztatikus
mikromotorok, szilícium alapú mikrobeavatkozók, szelepek. Fotometriai alapfogalmak, az
emberi látás. A kijelzők típusai, láthatósága, a kijelzők és képmegjelenítők típusai. A passzív
kijelzők típusai. Folyadékkristályos kijelzők tulajdonságai, a kijelzők szerkezeti felépítése.
Színes, valamint ferroelektromos folyadékkristályos kijelzők. Az aktív kijelzők típusai:
izzószálas, LED-es, plazma, fluoreszcens és lumineszcens kijelzők. A képmegjelenítők
típusai, háromdimenziós megjelenítés.
Program:
Bevezetés. A mechatronika rendszerfelépítése, tudománytörténete, az érzékelők és
beavatkozók szerepe.
Érzékelők és beavatkozók definíciója, főbb csoportjaik, jellemző tulajdonságaik: érzékenység,
felbontás, szelektivitás, zaj, nem lineáris viselkedés, válaszfüggvény, frekvenciafüggés,
reprodukálhatóság, drift, átviteli függvény.
Az érzékelők és beavatkozók csoportosítása, az egyes alaptípusok működési elvének
áttekintése.
Érzékelők működésének fizikai alapjai: geometriai pozíció, irány, hőmérsékletet, mechanikai
deformáció, erő, nyomás, gyorsulás, helyzetváltozás, sebesség, mágneses indukció,
vezetőképesség, fény, ionizáló sugárzás érzékelése
Hőmérséklet érzékelés. Ikerfémek. Elektrotechnikai alapú hőérzékelők.
Elmozdulás érzékelők: lineáris, forgás, inkrementális, abszolút.
Erők és nyomatékok
Alkalmazástechnika.

érzékelése

Gyorsulásérzékelők.

Elvek

és

megoldások.

Áramlásmennyiség érzékelése. Elvek és megoldások.
Optikai, induktív, kapacitív elvek és megoldások
A kémiai jelátalakítás lehetőségei, ion- és gazérzékelők.
Érzékelők alkalmazása: érzékelők a
orvosbiológiai érzékelők, érzékelők
biztonságtechnikában.

gépjármű-elektronikában és közlekedésben,
az ipari folyamatszabályozásban és a
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A beavatkozok felosztása, működése. Piezoelektromos
szervomotorok, léptetőmotorok. Magnetosztrikciós beavatkozók.

beavatkozók,

mozgatók,

A
mikromechanika
alapjai,
elektrosztatikus
mikromotorok,
szilicium
mikrobeavatkozók, szelepek. Piezo-elvű szenzorok és aktuátorok, alkalmazásuk

alapú

Elektromágneses beavatkozók. Villamos szervohajtások. Hajtástechnikai rendszerfogalmak.
DC és AC hajtástechnika elvei és alkalmazásuk

22. melléklet
Infokommunikáció
Program:
Az infokommunikáció alapjai:
A tantárggyal kapcsolatos információk ismertetése, a témakör elhelyezése az információs és
kommunikációs technológiák piaci szereplőinek tevékenységében. Hang, hallás, kép, látás,
képfelbontás, alkalmazások. Az emberi hallás és látás műszaki vonatkozásai, hangosságérzet,
képérzékelés, elfedési jelenségek. A mintavételezésről és kvantálásról tanultak felelevenítése.
Analóg és digitális hangjelek jellemzői, a jeltömörítés lehetőségei és építőelemei. Színes
mozgókép megjelenítése analóg és digitális formában. Vezetett hullámú összeköttetések
(fémvezeték és üvegszál). Fémvezeték alapú összeköttetés modellparaméterei. Átviteli
zavarok, áthallás, diszperzió szimmetrikus és koaxiális kábelekben. Kétirányú erősített átvitel.
Digitális átvitel, diszperziós jelenségek fényvezető szálakban. Rádiócsatorna, rádiós
összeköttetések jellemzése, rádióspektrum felosztása. Antennák irányítottsága, nyeresége és
hatásos felülete, antennák alkalmazásai. Rádióhullámok direkt és kétutas terjedése, a
rádiócsatorna szakaszcsillapítása. (4 előadás). Digitális átvitel alapsávon. A PAM jel
spektrális viselkedése. Szimbólumközti áthallás (ISI), az áthallás mentesség feltétele. Az ISI
és a zaj hatása a digitális PAM átvitelre, szinkronizációs hiba és additív zaj hatásának
jellemzése szemábra segítségével. A hibázás aránya digitális PAM jelek vételénél. Analóg és
digitális modulációkról tanultak átismétlése. Digitális kvadratúra amplitúdó moduláció
(QAM) változatok infokom rendszerekben, átviteli tulajdonságok, előnyök, alkalmazások.
Ortogonális frekvenciaosztásos moduláció (OFDM) és alkalmazásai ADSL és WLAN
rendszerekben. Analóg és digitális modulációk infokommunikációs alkalmazásai. Analóg AM
és FM rádió műsorszórás, analóg televízió műsorszórás alapelvei. Digitális rádió és televízió
műsorszórás alapvető jellemzői. (4 előadás)
Infokommunikációs hálózatok alapjai:
Az áramkörkapcsolás és csomagkommunikáció alapelvei. A virtuális áramkör kommunikáció
(MPLS). Az átviteli közegek többszörös kihasználása, többszörös hozzáférés, FDM, TDM,
WDM, CDMA jellemzői. Szabványosítás és szabályozás kommunikációs hálózatokban.
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Szabványosítási szervezetek típusai, “de facto” és “de jure” szabványok. Az Internethez
kapcsolódó IETF szervezet szabványosítási folyamata. A távközlési szabályozás alapelvei, a
szabályozás megvalósulása a gyakorlatban. Infokommunikációs hálózatok felépítése.
Vezetékes és rádiós hozzáférési hálózat, gerinchálózat, hálózati csomópontok (kapcsolók,
útválasztók), hálózati funkciók (nyalábolás, bontás, kapcsolás, rendezés, számozás, jelzés,
útvonalválasztás). Hálózati hierarchiák és protokoll referencia modellek. Szolgáltatások a
nyilvánosan kapcsolat távbeszélő hálózatokon (PSTN, ISDN) és az Interneten (www, voice
over IP). A szolgáltatások és hálózati forgalmak jellemzése a minőségi átvitelre jellemző
paraméterekkel (blokkolás, csomagvesztés, késleltetés, késleltetés ingadozás). Szolgáltatások
konvergenciájának illusztrálása az Internet telefónián keresztül. (3 előadás)

Klasszikus vezetékes és vezetéknélküli hálózatok:
A PSTN hálózatok felépítése, a digitális beszédátvitel rendszertechnikája, analóg és digitális
végberendezések, távbeszélő hálózati hierarchia, jellemző sebességek. PCM rendszer, a
beszéd nemlineáris kvantálása, kompander (A-law, µ-law). A beszédátvitel minőségi
előírásai. Modern beszédkódolók, GSM és VoIPkodekek.
PSTN kapcsolóközpontok felépítése, rendszervázlata. Kettő és négyhuzalos rendszerek, az
előfizetői vonaláramkör funkciói (BORSCHT). Kapcsolómezők típusai, többfokozatú
kapcsolás, tér és időkapcsolás, forgalmi tervezés. Cellás rendszerek evolúciója. Első (1G) és
második (2G/GSM) generációs mobil cellás rendszerek. GSM hálózatok felépítése, a TDMA
alapú rádiós interfész. Beszéd- és csatornakódolás, jelzésátvitel GSM rendszerekben. 2G
szolgáltatások. (CDMA alapú cellás rendszerek).
Mobil cellás rendszerek szolgáltatásai, SMS és MMS átvitel működése, a barangolás
(“roaming”) megvalósítása. (3 előadás)
Modern csomag alapú infokommunikációs rendszerek:
2.5G és 3G mobil rendszerek. Az univerzális mobil telekommunikációs rendszer (Universal
Mobile Telecommunications System) felépítése és szolgáltatásai. A hosszú távú evolúció
(Long Term Evolution), mint a mobil szélessávú multimédia átvitelt szolgáltató rendszer
szabványa és megvalósítása. Összeköttetésmentes és összeköttetés orientált csomagkapcsolt
hálózatok. Az IP alapú kommunikáció elemei. Megbízható transzport szolgáltatás best-effort
hálózatokon. Az IP alapú átvitel minőségi biztosításának hálózati szintű támogatása,
szolgáltatási kategóriák és forgalommenedzsment eljárások. Az aszinkron átviteli mód (ATM)
mint összeköttetés orientált csomagkapcsolás és adatkapcsolati réteg. A többprotokollos
címkekapcsolás (MPLS) és általánosítása (GMPLS).Jelzésrendszerek (SS7, H323, SIP)
összehasonlítása az áramkörkapcsolt beszédátvitel és az Internet telefónia szempontjából. (3
előadás)
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A jövő hálózatai a jelen átviteli technológiái és szolgáltatásai tükrében:
Hozzáférési hálózati technológiak. Aszimmetrikus digitális előfizetői vonal (Asymmetric
Digital Subscriber Line, ADSL) és a kapcsolódó berendezések. Egyéb DSL rendszerek,
vezetéknélküli hozzáférés számítógép hálózatokhoz (WLAN). Beszéd és multimédia
továbbítása az Interneten. VoIP rendszerek követelményei és építőelemei, a minőségbiztosítás
lehetőségei. IPTV rendszerek architektúrája és technológiái, video ondemand (VoD)
szolgáltatás megvalósítása. Gerinchálózati átviteli technológiák. A szinkron digitális
hierarchia (Synchronous Digital Hierarchy, SDH), következő generációs SDH. SDH
rendszerek architektúrája. Hullámhosszosztáson alapuló optikai transzport hálózatok (OTN)
és rendszerek elemei. Következő generációs hálózatok (NextGenerationNetworks, NGN) és
az Internet multimédia (al)rendszer (Internet MultimediaSubsystem, IMS). Az NGN
architekturális leírása, főbb jellegzetességei, az NGN menedzsment architektúra. Az IMS
struktúrája, szolgáltatás létrehozás és migráció. A szolgáltatás orientált architektúra (Service
Oriented Architecture) koncepciója. (4 előadás)

23. melléklet
Mérnöki tervező rendszerek – AutoCAD gyakorlatok
Program (gyakorlat):
1. Számítógéppel segített tervezés rövid történet. AutoCAD szoftvertörténelem. További
lehetőségek, speciális kiegészítő szoftverek. Az AutoCAD program felépítése, használható
fájltípusok, testre szabás.
2. Rajzolás, különböző rajzelem készítő parancsok és azok választható fontosabb opcióik.
Vonal - polivonal, ív, kör, sokszög, téglalap. Pontfogók. Tárgyraszter módok és használatuk.
3. Fóliák szerepe, létrehozása, kezelése, tulajdonságai, beállításai. Vonal típusok, használatuk.
Egyedi vonaltípusok létrehozása. Rajzelemek színei (fólia stb.)
4. Rajzszerkesztő parancsok és opcióik. (forgat, tükröz, lépték, másol, radír, mozgat, nyújt,
metsz, letör, lekerekít, robbant, párhuzamos.
5. Blokkok készítése, beillesztése, attribútumok. Külső referenciák. Raszteres állományok
beillesztése a rajzba, meglévő vektoros térképállományhoz igazítása.
6. Méretezési parancsok: hossz, illesztett, sugár, szög, lánc, bázisvonal. Saját méretezési
stílusok létrehozása. Méretezés aktualizálása.
Szöveg, bekezdéses szöveg, szövegstílusok definiálása, szöveg paraméterei és azok
módosítása
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7. Az EOV koordináta rendszer. Felhasználói koordináta rendszerek létrehozása, átkapcsolás
koordináta rendszerek között.
8. Rajzelemek leválogatása, csoportos módosítás, tulajdonságok párbeszéd ablak. Egyéb
lekérdezések, hossz, terület, kerület, lista. Saját fejlesztésű tervező program bemutatása. (2008
E.ON hálózat tervező program). Egyéb segédprogramok (oszlopméretezés)
9. Valós tervezési feladat lépéseinek a bemutatása nyomvonalas létesítmény esetén (Science
Building köf energia ellátása)
10. Valós tervezési feladat lépéseinek a bemutatása köf/kiftr. állomás esetén (Urán 08 vagy
Urán 11 tr. állomás kiváltása)
11. Saját AutoCAD rendszer fejlesztése. Menük szerkezete, saját menük, AutoLISP rutinok
felépítése, programozási módszerek. Papírtér – modelltér, rajzok nyomtatása. Nemzeti
verziók. Különleges karakterek.
12. Terc és Teka költségvetés készítő programok bemutatása, alkalmazási terület

24. melléklet
Tervezés és gyártástechnológia
Program (elmélet)
1. Elektronikai berendezések konstrukciójának alapjai.
2. Nyomtatott huzalozások tervezőrendszerei.
3. Többrétegű nyomtatott áramkörök technológiája.
4. Hagyományos szerelési technológiák.
5. SMT tervezési és szerelési eljárások.
6. Tervezés általános menete. Áramkör tervezés.
7. Gazdasági elemzés.
8. A nyomtatott áramkör tervezés lépései.
9. Gyártás előkészítés, gyártásba vitel, verzió követés.
10. Hagyományos, és felületre szerelt alkatrészek beültetése.
11. Ólom tartalmú és ólommentes forrasztási technológiák.
12. Tervező és gyártó rendszerek összehangolása.
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13. Felületi szereléstechnológiában alkalmazott vizsgálati eszközök.
14. BGA alkatrészek beültetése és vizsgálata.

25. melléklet
Mikroelektronikai rendszerek tervezése
Program (elmélet)
1.
Digitális technikai alapismeretek, beágyazott rendszerek, és mérőadatgyűjtő rendszer
felépítése.
2.

CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszer bemutatása.

3.
Analóg, és kapcsoló üzemű feszültség stabilizátorok alkalmazás szempontjai.
Feladatok, és példák.
4.
Analóg, és kapcsoló üzemű feszültség stabilizátorok hűtőborda méretezése,
mintafeladatok alapján. Feladatok, és példák.
5.
Érzékelők: hőmérséklet, nyomás, nyúlásmérő bélyeg, elmozdulás, gyorsulás, és
sugárzás érzékelők. Feladatok, és példák
6.

Érzékelők illesztése, és helye a beágyazott rendszerekben. Feladatok, és példák

7.

A/D, D/A áramkörök fajtái, alkalmazásuk szempontjai. Feladatok, és példák.

8.

Memória áramkörök fajtái, alkalmazásuk szempontjai. Feladatok, és példák.

9.

Kijelzők fajtái, alkalmazásuk szempontjai. Feladatok, és példák

10.
A feladatnak megfelelő optimális mikrokontroller kiválasztásának szempontjai.
Feladatok, és példák
11.

Szoftverkészítés a feladatmegoldás kapcsán

12.

A PIC és a 8051-es család lehetőségei a programellenőrzés terén. Feladatok, és példák

Program (gyakorlat):
1.

CYGNAL I51 alapú fejlesztőkártya működésének bemutatása

2.

Debugger használatának bemutatása

3.

Fejlesztőkártya vizsgálata oszcilloszkóppal: Tápegység, oszcillátor, vezérlő jelek

4.

Fejlesztőkártya vizsgálata oszcilloszkóppal: Program, és utasítás végrehajtási idő.
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5.

A/D működése és használata a CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszeren

6.
Display működése
oszcilloszkóppal

a

CYGNAL

I51

alapú

fejlesztőrendszeren,

vizsgálata

7.
Display működése
oszcilloszkóppal

a

CYGNAL

I51

alapú

fejlesztőrendszeren,

vizsgálata

8.

Soros port kommunikáció vizsgálata a CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszeren

9.

Soros port kommunikáció program készítése és tesztelése a fejlesztőrendszeren.

10.

Soros port kommunikáció program készítése és tesztelése a fejlesztőrendszeren.

11.

Egyéni feladatok beadása, és bemutatása a CYGNAL I51 alapú fejlesztőrendszeren

26. melléklet
Gyártás és minőségbiztosítás
Program:
1. A minőségügy története
2. Minőségügyi alapfogalmak
3. A minőségirányítási rendszer fő elemei - PDCA (Plan, Do, Check, Act)
4. A minőségbiztosítás megvalósításának lépései
5. ISO szabványok
6. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) minőségirányítási rendszer főbb elemei
7. Vállalati folyamatok funkcionális elemei
8. A fejlesztésekhez és kísérletekhez tartozó dokumentációs rendszer bemutatása példákon
keresztül
9. A gyártórendszerek folyamatainak vizsgálata
10. A sixsigma eljárás
11. A gyártási szervezet – osztályok, szerepkörök. Mérnöki feladatok a gyártásban
12. Az ESD fogalma. LEAN gyártási filozófia
13. Karbantartás, Létesítmény gazdálkodás
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14. Környezetvédelem, munkavédelem, vészhelyzeti teendők

27. melléklet
Digitális berendezések komplex tervezése
Rövid leírás:
Tervezési dokumentációs rendszerek felépítése
Master Design Folder alkotóelemeinek áttekintése, Markeringes indítódokumentum
kritériumai.
A megtervezésre kerülő rendszer kiválasztása. Rendszerterv főbb elemei
A kiválasztott műszer rendszertervének elkészítése
A berendezéshez tartozó érzékelők és beavatkozók áttekintése és kiválasztása
Tápegység tervezés alapjai. Tervrajz készítése CAD segítségével
NYÁK tervezés szabályainak áttekintése. Tápegység nyomtatott áramkörének megtervezése
CAD segítséggel.
Mikroprocesszoros rendszerek tervezésének alapelemei.
Digitális és analóg interface alapelemek, A/D és D/A alakítók illesztése
Beavatkozók vezérlésének kialakítása és tervezése
Software és firmware folyamatábrájának elkészítése, számítógépes szimulálás és hibakeresés
A rendszer teljes tervének véglegesítése, NYÁK tervezés.
Mechanikus tervek, Hazard Analysis elvégzése a megtervezett rendszeren
Master Design Folder összeállítása
Program:
Tervezési dokumentációs rendszerek felépítése
Master Design Folder alkotóelemeinek áttekintése, Markeringes indítódokumentum
kritériumai.
A megtervezésre kerülő rendszer kiválasztása. Rendszerterv főbb elemei
4. A kiválasztott műszer rendszertervének elkészítése
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5. A berendezéshez tartozó érzékelők és beavatkozók áttekintése és kiválasztása
6. Tápegység tervezés alapjai. Tervrajz készítése CAD segítségével
7. NYÁK tervezés szabályainak áttekintése. Tápegység nyomtatott áramkörének
megtervezése CAD segítséggel. A rendszer teljes tervének véglegesítése, NYÁK tervezés.
8. Mikroprocesszoros rendszerek tervezésének alapelemei.
9. Digitális és analóg interface alapelemek, A/D és D/A alakítók illesztése
10. Beavatkozók vezérlésének kialakítása és tervezése
11. Software és firmware folyamatábrájának elkészítése, számítógépes szimulálás és
hibakeresés
12. A rendszer teljes tervének véglegesítése, NYÁK tervezés.
13. Mechanikus tervek, Hazard Analysis elvégzése a megtervezett rendszeren
14. Master Design Folder összeállítása
28. melléklet
Számítógép hálózatok 1
Rövid leírás:
Számítógép hálózati alapismeretek. Protokoll fogalma, alkalmazása a kommunikációs
folyamatban. Kommunikációs architektúrák és protokollkészletek bemutatása, jellemzői: OSI
modell TCP/IP protokollkészlet. Beágyazás fogalma, következményei, alkalmazása a
kommunikációs folyamatban. Topológia fogalma. Fizikai-, logikai topológia jelentése és
alkalmazása számítógépes rendszerekben. Gyakorlatban elterjedt számítógép hálózati
topológiák. Számítógép hálózatok csoportosítása: LAN, MAN, WAN fogalma, tulajdonságai.
Számítógép hálózatok adatkapcsolati-, és hálózati rétege. Számítógép hálózatok
adatkapcsolati-, és hálózati szintű összekapcsolása. Hálózati aktív eszközök (ismétlők, hubok,
hidak, kapcsolók, forgalomirányítók) jellemzői, alkalmazási lehetőségei a számítógépes
rendszerek kialakításában. Számítógép hálózati szabványok jellegzetességeinek, felhasználási
területeinek megismerése: IEEE 802.2, 802.3 (Ethernet). IEEE 802.5, 802.11, FDDI. Hálózati
szintű protokollok: címzés szerepe és feladata a hálózatok kialakításában. Irányító-, és
irányított protokollok fogalma, jellemzői. Összeköttetés alapú és összeköttetés mentes
hálózatok (IP) protokolljai. Szállítási rétegbeli protokollok: TCP, UDP jellemzői és
alkalmazása a számítógépek közötti kommunikációban. Valós idejű adattovábbítás.
Alkalmazási rétegbeli protokollok. QoS fogalma és használata a kommunikációs
szolgáltatások kialakításában. Cím osztályok. Fix-, és váltakozó hosszúságú IP címzés.
Alhálózatok fogalma, kialakítási szempontjai. Nyílvános-, és privát IP címek.
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Program (elmélet)
Számítógép hálózati alapismeretek. Protokoll fogalma, alkalmazása a kommunikációs
folyamatban.
Kommunikációs architektúrák és protokollkészletek bemutatása, jellemzői: OSI modell
TCP/IP protokollkészlet.
Topológia fogalma. Fizikai-, logikai topológia jelentése és alkalmazása számítógépes
rendszerekben. Gyakorlatban elterjedt számítógép hálózati topológiák.
Számítógép hálózatok csoportosítása: LAN, MAN, WAN fogalma, tulajdonságai.
Számítógép hálózatok adatkapcsolati-, és hálózati
adatkapcsolati-, és hálózati szintű össze-kapcsolása.

rétege.

Számítógép

hálózatok

Hálózati aktív eszközök (ismétlők, hubok, hidak, kapcsolók, forgalomirányítók) jellemzői,
alkalmazási lehetőségei a számítógépes rendszerek kialakításában.
Számítógép hálózati szabványok jellegzetességeinek, felhasználási területeinek megismerése:
IEEE 802.2, 802.3 (Ethernet).
IEEE 802.5, 802.11, FDDI.
Hálózati szintű protokollok: címzés szerepe és feladata a hálózatok kialakításában.
Irányító-, és irányított protokollok fogalma, jellemzői.
Összeköttetés alapú és összeköttetésmentes hálózatok (IP) protokolljai.
Szállítási rétegbeli protokollok: TCP, UDP jellemzői és alkalmazása a számítógépek közötti
kommunikációban. Valós idejű adattovábbítás.
Alkalmazási rétegbeli protokollok.
QoS fogalma és használata a kommunikációs szolgáltatások kialakításában.
Program (gyakorlat)
Beágyazás fogalma, következményei, alkalmazása a kommunikációs folyamatban.
Gyakorlatban elterjedt protokollok, protokollkészletek bemutatása.
Jellegzetes számítógép hálózati topológiák összehasonlítása.
Vezetékes-, és vezeték nélküli számítógép hálózati megoldások jellemzői: hálózat kiterjedése,
alkalmazott modulációs megoldások, tipikus adatátviteli sebességek.
Az adatforgalom szegmentálása a hálózatokban. VLAN-ok kialakítása. A különböző hálózati
aktív eszközök hatása az adatáramlásra.
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Cím osztályok. Fix-, és váltakozó hosszúságú IP címzés. Alhálózatok fogalma, kialakítási
szempontjai. Nyilvános-, és privát IP címek.
Külső-, és belső forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői. Metrikák.
Az adatforgalom típusai. Forgalmi osztályok. RTP, RTCP protokollok jellegzetességei.
QoS, CoS kialakításának szempontjai. Rendszer kialakítás, sávszelesség tervezése.

Számítógép hálózatok 2
Rövid leírás:
Topológia fogalma, a különböző hálózati topológiák jellegzetességei. Hálózati kártyák
felépítése, jellemzői. Tipikus csatlakozófelületek sebességek. Hálózatok szegmentálási
lehetőségei. Hálózatok összekapcsolása. Forgalomirányítók hardver és szoftver felépítése,
jellemzői. Forgalomirányítók kezelőfelületei, konfigurációs üzemmódjai. Forgalomirányítók
alapbeállításai,
konfigurálása.
Forgalomirányítás.
Forgalomirányító
protokollok
jellegzetességei. Statikus- és dinamikus forgalomirányítás jellemzői, felhasználási területei.
Külső-, és belső forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői. Metrikák. Távolságvektor
alapú forgalomirányítás jellegzetességei, előnyei, hátrányai. Kapcsolat alapú
forgalomirányítás jellegzetességei, előnyei hátrányai. A forgalom szűrésének, a hálózathozzáférés kialakításának szempontjai. Irányítótábla felépítése jellegzetességei. Hálózati
(LAN, WAN) interfészek típusai, jellegzetességei, konfigurálása. Statikus útvonalak
konfigurálása, jellemzői. Hálózatok összekapcsolása. RIP, IGRP, OSPF protokollok
jellemzői, paraméterei. RIP, IGRP, OSPF protokollok konfigurálása. Számítógép hálózatok
működőképességének ellenőrzése, hibaelhárítás.
Program (elmélet)
Topológia fogalma, a különböző hálózati topológiák jellegzetességei.
Hálózati kártyák felépítése, jellemzői. Tipikus csatlakozófelületek sebességek.
Hálózatok szegmentálási lehetőségei.
Hálózatok összekapcsolása. Forgalomirányítók hardver és szoftver felépítése, jellemzői.
Forgalomirányítók kezelőfelületei, konfigurációs üzemmódjai.
Forgalomirányítók alapbeállításai, konfigurálása.
Forgalomirányítás. Forgalomirányító protokollok jellegzetességei.
Statikus- és dinamikus forgalomirányítás jellemzői, felhasználási területei.
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Külső-, és belső forgalomirányító protokollok típusai, jellemzői. Metrikák.
Távolságvektor alapú forgalomirányítás jellegzetességei, előnyei, hátrányai.
Kapcsolat alapú forgalomirányítás jellegzetességei, előnyei hátrányai.
A forgalom szűrésének, a hálózat-hozzáférés kialakításának szempontjai.
Irányítótábla felépítése jellegzetességei.
Számítógép hálózatok működőképességének ellenőrzése, hibaelhárítás.
Program (gyakorlat)
Hálózati aktív eszközök jellemző hardver és szoftver felépítése.
Hálózati csatlakozók konfigurációja, működésének ellenőrzése.
Szegmentálás kapcsolókkal és forgalomirányítókkal.
Forgalomirányítók bekapcsolása, csatlakozási felületeinek beállítása.
Forgalomirányítók alapbeállításai, tipikus konfigurációs fájl felépítése.
Hálózati (LAN, WAN) interfészek típusai, jellegzetességei, konfigurálása.
Statikus útvonalak konfigurálása, jellemzői.
Hálózatok összekapcsolása. RIP, IGRP protokollok jellemzői, paraméterei.
RIP, IGRP protokollok konfigurálása.
OSPF protokoll jellemzői, paraméterei.
OSPF protokoll konfigurálása.
Forgalomirányítók működésének ellenőrzése.
A hibaelhárítás folyamata, jellegzetes hibatípusok és javításuk.
Forgalomtípusok
szempontjai.

jellegzetességei,

a

hálózatkonfigurálás

és

sávszélesség

kialakítás

Számítógép hálózatok 3
Rövid leírás:
Hálózatok szegmentálása. Kapcsolók hardver és szoftver felépítése, jellemzői.
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Kapcsolás elmélete. Kapcsolók működési módjai. Feszítőfa protokoll hurkok elkerülése a
forgalomirányításban. VLAN-ok fogalma, kialakítási szempontjai. Statikus- és dinamikus
VLAN-ok. Címkézés (taggelés) fogalma, szabványos megoldások. VLAN-ok trönkölése.
Trönk protokollok bemutatása, jellemzői, konfigurálása. VLAN-ok összekapcsolása. Natív
VLAN fogalma, alkalmazása a hálózati forgalom kialakításában. Hálózatok összekapcsolása.
Forgalomirányítók hardver és szoftver felépítése, jellemzői, konfigurálása. Forgalomirányító
LAN interfészek jellegzetességei. Alinterfészekre bontás. A forgalom szűrésének, a hálózathozzáférés kialakításának szempontjai. Tűzfal típusok. Forgalom szűrése forgalomirányítóval.
Egyszerű- és bővített hozzáférés-vezérlési listák (ACL) jellemzői, konfigurálása.
Hálózatfelügyelet. Az SNMP protokoll. Távközlési technológiák. Távközlő hálózatok és
rendszerek.
Program (elmélet)
Hálózatok szegmentálása. Kapcsolók hardver és szoftver felépítése, jellemzői.
Kapcsolás elmélete. Kapcsolók működési módjai.
Feszítőfa protokoll hurkok elkerülése a forgalomirányításban.
VLAN-ok fogalma, kialakítási szempontjai. Statikus- és dinamikus VLAN-ok.
Címkézés (taggelés) fogalma, szabványos megoldások.
VLAN -oktrönkölése. Trönk protokollok bemutatása, jellemzői.
VLAN-ok összekapcsolása. Natív VLAN fogalma, alkalmazása a hálózati forgalom
kialakításában.
Hálózatok összekapcsolása. Forgalomirányítók hardver és szoftver felépítése, jellemzői.
Forgalomirányító LAN interfészek jellegzetességei. Alinterfészekre bontás.
A forgalom szűrésének, a hálózat-hozzáférés kialakításának szempontjai. Tűzfal típusok.
Forgalom szűrése forgalomirányítóval. Egyszerű- és bővített hozzáférés-vezérlési listák
(ACL).
Hálózatfelügyelet. Az SNMP protokoll.
Távközlési technológiák.
Távközlő hálózatok és rendszerek.
Program (gyakorlat)
Kapcsolók alapbeállításai, tipikus konfigurációs fájl felépítése.
VLAN-ok konfigurációja, portok konfigurálása.
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VLAN-ok összekapcsolásának elvei.
Alinterfészekre bontás. Trönkölés konfigurálása a forgalomirányítón.
Kapcsolók működésének ellenőrzése, hibaelhárítása.
ACL kialakításának elvei, szempontjai.
Hálózatbiztonság alapjai. ACL-ek konfigurálása, elhelyezése.
Forgalomirányítók és kapcsolók működő konfigurációs fájljainak vizsgálata elemzése.
Hálózatfelügyelet kialakításának szempontjai, SNMP protokoll konfigurációja.
xDSL, FrameRelay és ISDN interfész hozzáférés jellegzetességei, konfigurációja.
T1, E1 interfész és hozzáférés jellegzetességei, konfigurációja.
Telefonközpontok felépítése, jellegzetességei.
Forgalomtípusok
szempontjai.

jellegzetességei,

a

hálózatkonfigurálás

és

sávszélesség

kialakítás

Más típusú forgalmak konfigurálásának bemutatása gyakorlati példákon keresztül.

Mikroszámítógépek
Rövid leírás:
Mikroszámítógépek felépítése. Mikroprocesszoros alapfogalmak (bitszám, buszok,
megszakítás, DMA, stack, stb.). Egyszerű mikroprocesszor: felépítése, részegységei (ALU,
vezérlőegység, regiszterek, stb. fogalma), működése (fázis, gépi ciklus, utasítás fogalma).
Utasításkészlet, utasítás-csoportok, gépi kód. Assembly programozás. Perifériák és
perifériacsatolók (tipikus illesztési feladatok, VLSI céláramkörök jellemzői, intelligencia
fogalma, többcélú elemek). Az információtárolás szintjei. Memóriák (típusai, csoportosítások,
paraméterek, funkciók, tulajdonságok, interfész, alkalmazástechnika). Mikroprogramozott és
huzalozott vezérlőegység. RISC és CISC processzorok (fogalmak, célkitűzések, előnyök,
hátrányok, tendencia). PIC és INTEL 8051 mikrovezérlők architektúrája, utasításkészlete.
Fejlesztői környezetek, programozási technikák, szimulátorok, hibakeresés.
Program (elmélet)
1. Konstrukciós alapismeretek: felhasználó orientáltság szabvány előírások ergonómiai
követelmények gyárthatóság tesztelhetőség eladhatóság.
2. Hordozógyártási alapismeretek és tervezési problémáik. (onboard, chip onboard, chip
onglass, vastagréteg, vékonyréteg integrandumok)
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3. Mikroprocesszorok, és mikrokontrollerek struktúrái.
4. Mikroprocesszor, és mikrokontroller családok összehasonlítása. ( PIC, I51)
5. A 8051-es család belső felépítése.
6. INRERRUPT fogalma, és lehetőségek a 8051-es mikrokontroller család esetén.
7. TIMER fogalma, felhasználási lehetőségek a 8051-es mikrokontroller család esetén.
8. 8051-es mikrokonroller család utasításkészlete, és összehasonlítása más mikrokontrollerek
utasításkészletével.
9. Mikrokontrollerek programozásának alap.
10. SZUBRUTIN, MAKRO fogalma, használatuk mikroszámítógépek esetén fogalmai.
11. STACK fogalma, és működése 8051-es mikrokontroller esetén.
12. 8051-es család bővítésének lehetőségei, C8051FXXX
Programfejlesztési lehetőségek, szimuláció, emuláció, debugger.

család

áttekintése.

13. 8051-es fejlesztőrendszer bemutatása.
14. 8051-es fejlesztőrendszer bemutatása.
Program (gyakorlat)
1. Digitális technikai alapismeretek átismétlése.
2. Beágyazott rendszerek, és mérőadatgyűjtő rendszer felépítése.
3. Analóg, és kapcsoló üzemű feszültség stabilizátorok alkalmazás szempontjai.
4. Analóg, és kapcsoló üzemű feszültség stabilizátorok hűtőborda méretezése, mintafeladatok
alapján.
5. Feladat kiadás egyénileg.
6. Érzékelők: hőmérséklet, nyomás, nyúlásmérő bélyeg, elmozdulás, gyorsulás, és sugárzás
érzékelők.
7. Érzékelők illesztése, és helye a beágyazott rendszerekben.
8. A/D, D/A áramkörök fajtái, alkalmazásuk szempontjai.
9. Memória áramkörök fajtái, alkalmazásuk szempontjai.
10. Kijelzők fajtái, alkalmazásuk szempontjai.
11. A feladatnak megfelelő optimális mikrokontroller kiválasztásának szempontjai.
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12. Szoftverkészítés a feladatmegoldás kapcsán.
13. A PIC és a 8051-es család lehetőségei a programellenőrzés terén.
14. Feladat ellenőrzése, feladat beadás.

Épületinformatika 1.
Rövid leírás:
Buszrendszerek az installációban: Topológia, buszhozzáférési eljárások, hiba ellenőrzési
eljárások. KONNEX EIB rendszerjellemzők: Felépítés, buszrésztvevők, kommunikáció,
szerelési előírások. Eszközök megismerése. Europai Installációs Bus tervezése, és üzembe
helyezése.
Program (elmélet)
1. Az installáció megvalósítása általánosan
2. Különböző buszrendszerek
3. NIKO busz
4. LON, EIB rendszer összehasonlítása
5. Az EIB topológia, kialakítás korlátai
6. Az EIB kommunikációs rendszere CSMA/CA
7. Az EIB címzése
8. A távirat felépítése
9. A busszcsatoló felépítése
10. A végkészülékek típusai
11. Power Line EIB működése felépítése
12. PL Készülékek hálózat felépítése
13. Szerelési előírások, túlfeszültség védelem
Program (gyakorlat)
1.

Instaqllációs rendszer megtekintése

2.

NIKO Bus rendszer installálása
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3.

NIKO Bus rendszer programozása

4.

Az ETS szoftver megismerése

5.

Az EIB készülékek címzése

6.

Egyszerű kapcsolások tervezése

7.

Egyszerű kapcsolások üzembe helyezése

8.

Összetett hálózatok tervezése

9.

Összetett hálózatok tervezése

10.

Összetett hálózat üzembe helyezése

11.

Hiba keresés diagnosztikai rendszer megismerése

12.

Csoportosan önálló feladat elkészítése bemutatása

Épületinformatika 2.
Rövid leírás:
A Buszrendszerek és Épületfelügyeleti rendszerek mixelise. Hálózati topológiák.
Kommunikációs modell. Bineáris kódolás. Átviteli illesztő egységek. Hálózati hierarchiák,
terepi-busz szabványok. Irányítástechnikai kommunikációs Buszok és informatikai
rendszerek. Felügyeleti rendszerek általános felépítése. Felügyeleti rendszerek által használt
hálózatok. Az információ és adatátvitel biztonsági feltételei. Környezeti és hálózati zavarok.
Tervezési és szerelési irányelvek.
Program (elmélet)
1. Buszrendszerek felosztása, hálózattopológiák, két-pont kapcsolatok, Multiplexer,
Dmultiplexer, Busz, Fa, Csillag, gyűrű struktúra.
2. Busz hozzáférési eljárások, Master/Slave
Token gyűrű, Tokenpassing, CSMA/CD, CSMA/CA.
3. Átviteli médiumok, koaxális kábel, sodort érpár, Optikai vezető, vivőfrekvenciás átvitel.
4. Átviteli adatbiztosítás, hibák fajtái, az átviteli hibák felismerése, VRC. LRC. CRC, átviteli
hibák javítása.
5. Üzenet formátuma HDLC protokoll, UART, Profibusz szabvány, HART protokoll, Token
távirat.
6. Átviteli (kommunikációs) szabványok, RS232, RS422, RS485, Bináris információ
megjelenítése: RZ, NRZ, NRZI, AFB, AMI, Manchester kódolások.
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7. Hálózati összekötő eszközök. Repeater, Bridge, Router, Gateway. Hálózati hierarchiák a
folyamatirányításban.
8. Érzékelő és beavatkozó szervek működési elve, kiválasztási szempontjai, rendszerbe
integrálása.
9. Épületenergetikai rendszerek működése, integrálása az épületfelügyeleti rendszerbe.
Korszerű, energiatakarékos épületgépészet.
10. Energiatakarékos fűtési, hűtési és szellőzési lehetőségek (hűtés, fűtés, klímatechnika)
elvei, tervezési koncepciói, megvalósítása.
11. Épületgépészeti berendezések működési elve, tervezési koncepciói és felügyeleti
rendszerbe integrálása.
12. Korszerű, energiatakarékos világítás készülékei, kiválasztásuk szempontjai, rendszerbe
integrálása. Beléptető rendszerek működési elve, fajtái, alkalmazása. Diszpécserrendszerek
feladata, alkalmazása.
13. Épületfelügyeleti rendszerek biztonság-technikai vonatkozásai. Tűzjelző rendszerek,
riasztó- biztonsági rendszerek, üvegtörés-érzékelők, CO felügyelet, stb.
14. Épületfelügyeleti rendszerek elektromágneses összeférhetőségi
környezetvédelmi szempontjai. Zavarok, zavarások és ellenintézkedések.

(EMC)

és

Program (gyakorlat)
1. Világítás vezérlés programozása, beállítása NIKO busszal.
2. Többcsoportos világításkapcsolás tervezése, üzembe helyezése.
3. Fényerősség szabályozás tervezése, üzembe helyezése.
4. Árnyékolás vezérlés tervezése, üzembe helyezése.
5. Fűtésvezérlés, szabályozás
6. Tartomány kialakításra (vonalak összekapcsolása rendszerré) vonalon túli, központvezérlés.
Rendszer tesztelése.
7. Rendszer telefonos és internetes távfelügyelete, távvezérlése.
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29. melléklet
Villamos energetika
A villamos energia előállítása, energiahordozók, hőtermelés, fűtőerőművek és megújuló
energiaforrások megismertetése. A biztonságos villamos energia előállítás, szállítás és felhasználás alapjainak megismertetése.
Olyan felsőfokú szintű műszaki alapozó ismeretek elsajátítása, amely feltétlen szükséges a
szaktárgyak megalapozásához valamint elengedhetetlen a XXI. századi technika világában
eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.
Rövid leírás:
A primer és szekunder energiahordozók áttekintése. A villamos energia termelése és
elosztása, erőművek, hálózatok és fogyasztók. A villamos energia-rendszer kialakítása és
jellemzői. Az energiaellátásban használatos feszültségszintek és azok szabályozása. A
teljesítmények egyensúlya és az üzemeltetés feltételei. Megújuló energiaforrások
alkalmazása. Hálózatkialakítási módok, és a vezetékek méretezése feszültségesésre,
teljesítményveszteségre. Melegedésre történő ellenőrzés. Az áram felharmonikusok hatása a
villamos hálózatok melegedésére. A közvetett érintés elleni védelem alapjai.
Program (elmélet)
1. A villamos energia-rendszerek áttekintése az erőműtől fogyasztóig. A rendszer
alkotóelemei, felépítése és működése.
2. Villamos fogyasztói berendezések csoportosítása. A fogyasztói berendezések fontosabb
jellemzői és a velük szemben támasztott fő követelmények. A fogyasztók energiaellátásának
biztonsági igényei.
3. A villamosenergia rendszer irányítása. Váltakozó áramú áramrendszerek. Egyfázisú
rendszer jellemzői.
4. Váltakozó áramú áramrendszerek. (Ismétlés).Háromfázisú rendszer jellemzői.
5. Kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. A vezetékméretezés szükségessége,
különböző szempontjainak áttekintése. Feszültségesés. Termikus terhelhetőség.
6. Tápvezeték méretezés. Elosztóvezeték méretezés. Áramnyomaték, terhelési súlypont,
egyenértékű terhelés.
7. Sugaras elosztó vezeték méretezése. Egyenértékű vezetékhossz meghatározása.
8. Két oldalról táplált vezeték méretezése, azonos és különböző támponti feszültség esetén.
Körvezeték méretezése.
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9. Túláram védelem. Alapkövetelményei. Vezetékek és kábelek, túlterhelés és zárlatvédelme.
Védelmi készülékek.
10. Közvetett érintés elleni védelem. Érintésvédelemi előírások, osztályok, módok
11. Védővezetős érintésvédelmi módok.
12. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok
13. Az érintésvédelem ellenőrzése.
Program (gyakorlat)
1. A magyar villamosenergia-rendszer főbb jellemzői. Hőerőművek elvi kapcsolásai.
2. Áramszolgáltatók szerepe az energia-ellátásban. A fogyasztó és az áram-szolgáltató
helyzete a villamosenergia-szolgáltatásban.(MSZ EN 50 160:2001 (A közcélú elosztó
hálózatokon szolgáltatott villamos energia jellemzői).
3. Villamosenergia törvény. Egyfázisú váltakozó áramú áramrend-szerek számítása.
Teljesítmények
4. Háromfázisú kapcsolások. Háromfázisú váltakozó áramú áram-rendszerek számítása.
Teljesítmények
5. A vezetékméretezésnél használatos szabványok áttekintése. Hossz- és keresztirányú
feszültségesés számítása.
6. Példák táp- és elosztóvezeték méretezésére.
7. Példák sugaras elosztóvezeték méretezésére.
8. Példák két oldalról táplált vezeték méretezésére.
9. Példák a felharmonikus áramok figyelembe vételére az MSZ 2364-523:2002 szabvány
szerint.
10. Felharmonikus áramok kialakulása. A nulla vezetőben folyó áram nagyságának
meghatározása.
11. Védővezetős érintésvédelmi módok gyakorlása.
12. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok gyakorlása.
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5. számú melléklet: DUKE rendszer felhasználói útmutató 3.0
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6. számú melléklet: SOFT SKILL – Tantárgy leírási minta Villamos ipari vállalatok
számára
Tantárgy címe
magyaru Irányítási és kommunikációs ismeretek - karrier tréning
l
angolul
Kötelező előtanulmány(ok) kódjai:
Tárgyfelelős oktató neve:
Az oktatás féléve:

őszi

Óraigén
y
óra/hét
óra/félév

szemináriu
m

előadá
s

lab.gyak
.

Tárgyfelelős egység neve:
Balluf Elektronika Kft. Business Unit
Networking
tavaszi
mindkett
Kreditértéke
ő
:
számonkérés formája

3

értékelés típusa
A meghirdetés
mintatantervei:

Oktatás célja
magyarul A hallgatókkal általános, de valós munkahelyi mátrixban értelmezhető és hasznosítható
rendszerként megismertetni a vállalat- és minőségirányítási, gazdasági-kalkulációs,
erőforrás optimalizálási folyamatokat és azok célját. Elméleti alapok mellett gyakorlati
ismeretek átadása a hallgatóknak a kommunikációról és annak szerepéről a munkavégzés
eredményében és a szervezeten belüli hatékony érdekérvényesítésben. Az ismeretek
átadásának célja, hogy a hallgató gyorsabban és hatékonyan tudjon beilleszkedni
munkáltatója struktúrájába, azt legalább generálisan átlássa, aktív részévé váljon az általa
rendszerként felismert vállalati folyamatoknak. Ismerje fel a vállalati hierarchia szerepét a
hatákonyságban és azt legyen képes kezelni. Legyen képes élni az alapfokú
konfliktuskezelés módszereivel, a direkt, és közvetett prezentációs technikákkal, akár egy
feladat végrehajtása, akár karriercélja érdekében.
angolul
Tantárgy tartalma
magyarul Cég fogalma, vállakozás célja - jogi és közgazdasági alapok. A vállalati szervezet
struktúráltságának célja, felelősségi szintek. Alá-, fölé- és mellérendelt kapcsolatok
működtetése. A minőségmenedzsment kialakulásának szükségszerűsége (rövid, gyakorlati
példákkal) az előzőek alapján, és célja, az uralkodó rendszerek (ISO, 5S, LEAN). A
"miért", "mit", "hogyan" szempontjai után a végrehajtás generális szabályai: szakmai
alapú, de gazdasági szempontok alapján készített tervek, kalkulációk. A csoport és/vagy
projektmunka optimumai. A kummunikáció formái és szerepe, önkép meghatározás. A
hatékony munkahelyi ötlet- és önmenedzsment a kommunikáció eszközeivel.
Kommunikációs helyzetgyakorlatok. Karriercél meghatározás és komplex menedzselése.
A hallgatókból kialakított "team"-ek részére irányítási és konfliktus helyzeteket tartalmazó
feladatok megoldása és ezek szabott időn belüli prezentálása indoklással, az előadás
keretében történő közös értékeléssel.
angolul
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Számonkérési és értékelési rendszere
magyarul A számonkérés az elméleti és gyakorlati részek ismeretét vizsgálja. Az elméleti részről a
számonkérés írásban történik, az előadások jogi, gazdasági részében elhangzott fogalmak
tartalmi ismeretét felmérve. A gyakorlati rész ismeretéről a hallgató az ismeretek
komplex megértésének felmérésére alkalmas, gyakorlati helyzetek megoldását
intézkedésként feldolgozó írásbeli feladatlap kitöltése alapján, szóban felel.
angolul
Irodalom

magyarul
A szóbeli vizsgán 15 perces irásbeli felkészülés után 20 perc áll a hallgató rendelkezésére a
vizsgakérdésre írásban adott döntése indoklására.
Elégtelen (1) a felelet, ha a vizsgázó a feladat jól azonosítható (minőségbiztosítási, szervezési,
szervezeti, humán, kommunikációs) problémáinak egyharmadára nem ad semmilyen megoldást.
Elégséges (2) a felelet, ha a vizsgázó a feladat jól azonosítható (minőségbiztosítási, szervezési,
szervezeti, kommunikációs) problémáinak legalább egyharmadára megoldást ad.
Közepes (3) a felelet, ha a vizsgázó a feladat jól azonosítható (minőségbiztosítási, szervezési,
szervezeti, kommunikációs) problémáinak legalább egyharmadára megoldást ad és a szóbeli
indoklásnál azonosít, felismer további problémát és arra megoldást ad.
Jó (4) a felelet, ha a vizsgázó a feladat jól azonosítható (minőségbiztosítási, szervezési, szervezeti,
kommunikációs) problémáinak legalább felére megoldást ad és/vagy a több, mint egyharmad részre
adott megoldás indoklása során azonosít, felismer további problémákat és azokra megoldást ad.
Jeles (5) a felelet, ha a vizsgázó a feladat jól azonosítható (minőségbiztosítási, szervezési, szervezeti,
kommunikációs) problémáinak mindegyikére megoldást ad, vagy a több, mint egyharmad részre adott
megoldás indoklása során azonosítja, felismeri valamennyi problémát és azokra megoldást ad.
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Felhasznált irodalom
1. http://www.dualisdiploma.hu/informaciok/a-dualis-kepzesrol
2. A Duális Képzési Tanács küldetésnyilatkozata, Budapest 2015
3. A duális felsőfokú képzés alapelvei – Duális Képzési Tanács, Budapest 2015
4. A duális felsőfokú képzés minősítési követelményrendszere – Duális Képzési Tanács,
Budapest 2015
5. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv általánosított v03,
Kecskemét, 2015 június
6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
8. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló a 2011.
évi CLV. törvény
9. Villamosmérnök BSc szak Képzési Kimeneti Követelményei
10. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai
Kar, Villamosmérnök BSc képzés mintatanterve
11. Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Villamosmérnök BSc
képzés mintatanterve
12. Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Villamosmérnök BSc képzés
mintatanterve
13. Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar, Villamosmérnök BSc képzés
mintatanterve
14. Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosmérnök BSc képzés
mintatanterve
15. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnök BSc képzés
mintatanterve
16. Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, Villamosmérnök BSc képzés
mintatanterve
17. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar, Villamosmérnök BSc képzés
mintatanterve
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