
3/8 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-
ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség: 

érettségi végzettség 
 

7.2 Szakmai előképzettség: - 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 400 

8.2 Maximális óraszám: 600 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek 

Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
1. A magyar vagy 

idegennyelvű techno-
lógiai tervdokumen-
táció alapján az irá-
nyítandó rendszer 

vagy berendezés mű-
ködését tanulmányoz-

za, folyamatábrát 
készít. Meghatározza 

a szükséges be- és 
kimenetek számát. 

Ismeri a PLC alkal-
mazási területeit, a 

vezérlés és a szabály-
zás fogalmát, a fo-
lyamatábra készítés 

szabályait. 

Fogékony technológi-
ai újdonságok befo-
gadására és alkalma-

zására. 

Önállóan végzi a 
folyamat ábraké-
szítést, dönt arról, 
hogy kompetencia 
hiány esetén szak-

embert von be. 

2. Az elkészített folya-
matábra és a szüksé-
ges be- és kimenetek 
számának ismereté-

ben összeállítja a PLC 
hardver konfigurációt 
a megfelelő szoftver 
segítségével. Megter-
vezi a be- és kimene-

tek címkiosztását. 

Ismeri a PLC általá-
nos belső felépítését, 

hardware elemeit, 
főbb áramköri egysé-
geit, kapcsolódó do-

kumentációit. 
Ismeri az adott PLC 
címkiosztási elveit. 

Nyitott a hardver 
konfiguráció összeál-
lításához kapcsolódó 
új ismeretek és szoft-
verek alkalmazására. 

A hardver konfi-
guráció összeállí-
tásához szükséges 

információkat 
önállóan keresi 
meg, betartja a 

gépkönyv előírá-
sait. 
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Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek 

Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
3. A technológiai tervek, 

az elkészített folya-
matábra alapján, a 

PLC program elkészí-
téséhez előzetes ter-

vet készít. Megtervezi 
a működési vázlatot, 
a bekötési vázlatot. 

Ismeri a PLC prog-
ramjának felépítését, 
futtatását és szervezé-

sének elveit. 
Ismeri a működést 
leíró vázlatokat. 

Ismeri az érzékelők, 
beavatkozók beköté-

sét. 

Nyitott az új informá-
ciók befogadására, 
megismerésére. Az 
esetleges későbbi 

bővítési lehetőségek 
figyelembevételével 
tervezi meg a prog-

ramot. 

A működési váz-
latot és a bekötési 
vázlatot önállóan 

készíti el. 

4. A PLC-hez tartozó 
fejlesztő környezet-
ben programot ír az 

MSZ EN 1131-3 
szabványban rögzített 
PLC programnyelvek 
valamelyikén. A line-
áris programozáson 
kívül a strukturált 
program írására is 

képes. 

Ismeri a PLC szabvá-
nyos műveleteit, uta-
sításait, a változók 

típusait, azok memó-
riában elfoglalt helyét 
és a függvényvégre-

hajtás különböző 
módszereit. 

Ismeri a PLC prog-
ramalkotás folyama-
tát, fejlesztő környe-

zetét. 

A program készítése 
során maximálisan 
kihasználja a PLC 

adottságait. 

A PLC program-
írást önállóan 

hajtja végre. El-
dönti, hogy lineá-
ris, vagy struktu-

rált felépítésű 
programot ír. Be-
tartja a szakmai, 

gyártói és munka-
védelmi előíráso-

kat. 

5. A kész programot, 
vagy annak önállóan 
működő részeit tesz-

teli szimulátoron, 
vagy modellen, vagy 

a vezérelni kívánt 
berendezésen. 

Ismeri a PLC prog-
ramkezelési lehetősé-

geit, tesztelési és 
optimalizálási alkal-

mazásait. 

A tesztelést koncent-
ráltan végzi, figyel a 

körülötte dolgozó 
társai épségére is. 

A tesztelést csa-
patban végzi, a 

csapatot irányítja 
és betartja a 

szakmai és betar-
tatja a baleset 
megelőzésére 

vonatkozó előírá-
sokat. 

6. Az adott típusú PLC-
nél szükséges modul 

cserét végez, és a 
programban a szük-
séges módosításokat 

elvégzi. 

Ismeri a PLC modul 
csere folyamatát és a 
program módosítás 

lépéseit. 

A modul csere és a 
buszrendszer beállítá-
sa során törekszik a 

költséghatékonyságra. 

A modulcsere 
során betartja a 

vonatkozó gyártói, 
munkavédelmi, 

szakmai előíráso-
kat. 

7. Ipari buszrendszere-
ket, hálózatokat, kon-
figurál, paraméterez, 

üzemeltet. 

Ismeri az ipari busz-
rendszereket, azok 
paraméterezési és 

diagnosztikai lehető-
ségeit. (ProfiBus, 

ProfiNet, EtherCat). 

Az ipari buszrend-
szer kialakítása 
során kompeten-
cia hiány esetén 
dönt arról, hogy 

tapasztalt 
IT/villamos szak-
embert von be. 

8. A PLC-n számítógé-
pes hibadiagnosztikát 
futtat, monitorozza a 
ki/bemeneti jeleket. 
Észlelt hiba esetén 

meghatározza annak 
kiváltó okát. 

Ismeri a PLC szoftve-
res diagnosztikájának 
folyamatát, lépéseit. 

A hibakeresés és javí-
tás során törekszik az 
állásidő minimalizá-

lására. 

A hibadiagnoszti-
kát önállóan hajtja 
végre, döntést hoz 
a hiba kijavításá-

ról, amiért felelős-
séget vállal. 
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Sor-
szám 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek 

Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és 
felelősség mér-

téke 
9. Az alkalmazott PLC-

hez illeszkedő, ipari 
gyártórendszerek 

megjelenítő eszközeit 
(HMI) beüzemeli, 
vezérlőprogramját 
megírja és rátölti.  

Ismeri a HMI műkö-
dését, PLC hálózatba 
illesztését és progra-

mozását. 

Nyitott a megjelenítő 
eszközök újdonságai 
befogadására, meg-

ismerésére. 

A HMI-k beüze-
melését önállóan 

és csapatban egya-
ránt végzi. A fel-

használóval 
szakmai kommu-
nikációt folytat. 

10.  Safety rendszerek 
működését ellenőrzi. 

Ismeri a safety rend-
szerekkel kapcsolatos 
szabványokat, előírá-
sokat és készülékeket. 

Tudását folyamatosan 
naprakészen tartja. 

Felelősséget vállal 
a biztonságtechni-
kai előírások ma-
radéktalan betar-

tására. 
 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem3 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A PLC eszközei a világ szinte minden gyáraiban megtalálhatóak. Jelen vannak a közlekedési 
eszközökben, az orvostechnikai berendezésekben, az autógyártás területén és az ipari automa-
tizálás szinte minden további szegmensében megjelennek. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az e 
területen dolgozó elektronikai, villamos szakemberek megfelelő szakismeretekkel rendelkez-
zenek, és biztonságosan kezeljék a gyakorlatban az eszközöket, berendezéseket. A folyamat 
hosszú távon az ipari termelékenység fokozódását, a szektor teljesítményének növekedését és 
a versenyképesség javulását eredményezi. 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány.  

Egyéb feltételek:  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: PLC programozási ismeretek 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

1. vizsgarész – 60 perc 

Előre meghatározott, nyilvános feladatbankból összeállított 30 kérdéses teszt feladat az alábbi 
témakörökből és arányban: 

                                                           
3 A megfelelő válasz aláhúzandó. 


