Elektronika és elektrotechnika ágazat
A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól
képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása
és új szakterületek kialakulása megfigyelhető.
A műszaki területen az érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került
meghatározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek
valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség nyílik a
különböző

szakirányok

közötti

választásra,

ezzel

biztosítva

átjárhatóságot

egyes

szakmaterületek között.
A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok — szakképzettségtől függően – alkalmassá
válnak vezérlési és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos feladatok ellátására, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére. Olyan
átfogó műszaki ismereteket szerezhetnek, amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati
környezetben történő munkavégzésre.
Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika
és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló technológiai
környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok
folytatására is.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN



Erősáramú elektrotechnikus

Erősáramú elektrotechnikus
Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség megszerzésével zárul.
Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a
villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az
alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és
üzemeltetése is. Nem csak a hagyományos, de az okosotthonok telepítésében és
programozásában is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok

alkalmazásával is, ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. A
villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársai
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Logikai képesség, jó szemmérték, szín- és térlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó
képesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít, villamos kapcsolásokat értelmez,
mérőműszereket választ ki és köt be, elvégzi a szükséges méréseket;



képes intelligens épületek erős-és gyengeáramú szerelését, érzékelők, jeladók
szerelését, üzembe helyezését, alapszintű programozását elvégezni;



világítástechnikai hálózatokat létesít;



motorvezérléseket, villamos gépeket és berendezéseket, transzformátorokat telepít,
helyez üzembe és üzemeltet.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretik a számítástechnikát és az elektronikát, érdeklik a
villamos gépek, épületek, berendezések működése és irányítása. A napjainkban dinamikusan
terjedő okos megoldások tekintetében is komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő
szakma. Szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is ajánlott.
Felvétellel kapcsolatos információk:
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