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„ S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

34 523 02 

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 523 02 számú, Számítógép-szerelő, karbantartó megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó /201. (. .)  rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02 

Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, karbantartó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: nincs 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: ……………… 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a(z) 7. Informatika 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 
Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak:  

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és 

felszerelési jegyzék 

Eszköz, felszerelés értelmezése, részletezése 

Gyakorló számítógépek (asztali és mobil) 
Annyi munkaállomásra van szükség, 

amennyi a tanulócsoport létszáma.  

Multifunkciós nyomtató  

Tartalék alkatrészek, perifériák 
A szerelés, javítás során használható 

cserealkatrészek 

Szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész 

visszanyerő, csipesz) 

 

Antisztatikus csuklópánt és szőnyeg  

Munkavédelmi szemüveg  

Tápegység tesztelő  

PC diagnosztikai kártya  

Tisztítási segédanyagok Billentyűzettisztító hab, sűrített levegő 

Hővezető paszta A processzor és a hűtő illesztéséhez 

Multiméter Digitál multiméter 

Hálózati multiméter 

Kábelteszter, különböző minőségben, 

amelyek között van olyan is, amely több 

tulajdonságot is mér. 

Kábelezési szerszámok (krimpelő fogó, 

blankoló, kábelvágó) 

 

Integrált szolgáltatású útválasztó 

Két tanulóra legalább egy eszköz. 

Több gyártó eszközeit is be lehet szerezni, 

hogy a konfigurációs különbségeket meg 

lehessen vizsgálni. 

Vezeték nélküli hálózati adapterek Két tanulóra legalább egy eszköz. 

UTP kábel végződtető eszközök (RJ-45 

csatlakozó és aljzat) 
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Operációs rendszer telepítő média  

Pen Drive  

Protokoll analizátor program (pl. 

Wireshark) 

 

Írható optikai lemez  

 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:  

 

A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges további eszközöket 

meghatározó jegyzék 

Eszköz, felszerelés értelmezése, részletezése 

Apple Macintosh számítógép 1 db tanulócsoportonként  

Tablet számítógép (iOS, Android) 1 db tanulócsoportonként 

Mátrixnyomtató (pl. EPSON)   1-2 db tanulócsoportonként  

ESR és kapacitásmérő kéziműszer 

1 db tanulócsoportonként, nem kell 

laborminősítésű, hitelesíthető műszer, 

elegendő az összehasonlító mérésekre 

alkalmas fajta 

Ethernet kapcsoló 1-2 db tanulócsoportonként 

Teljesítmény és fogyasztás mérő 
1 db egyszerű összehasonlító mérésekre 

alkalmas fajta 240V-ra 

Akkumulátor belsőellenállás mérő 1db tanulócsoportonként  

Oszcilloszkóp 
1db legalább 2 csatornás 50MHz-es, 

tanulócsoportonként  

Fénymennyiség mérő 
1db tanulócsoportonként, az összehasonlító 

mérésekre alkalmas fajta  

Windows szerver telepített 

tartományvezérlővel 

1 db tanulócsoportonként 

Linux szerver telepített hálózati 

szolgáltatásokkal 

1 db tanulócsoportonként 

Hálózati hitelesítő teszter 1 db tanulócsoportonként 

Bluetooth képes eszközök (adapter, laptop 

vagy egyéb mobil eszközök) 

2-4 db tanulócsoportonként 

 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2063 óra  2303 óra 
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évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2111 óra  2345 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6 8,5 
0 

9,5 13,5 
0 

9 14 14 17 
0 

10,5 21 

Összesen 14,5 23,0 23 31,0 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11996-16 

Információtechnológiai alapok 

Információtechnológiai alapok 2               2         

Információtechnológiai gyakorlatok   2               2       

10833-16 Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 2     2     2   3     3   

Hálózati ismeretek gyakorlat   2     2     3   3     4 

Operációs rendszerek 1     2         3         

Operációs rendszerek gyakorlat   1,5     3     3   3     5 

10834 -16 Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása 
1     5,5     4,5   4     7,5   

Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása gyakorlat 
  3     8,5     8   9     12 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ 

(5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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