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Képzési program 

(Tantárgy alapú oktatás esetén) 

(Kötelezően használandó forrásmunkák a szakma KKK-ja és PTT-je!) 

I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 

1. A szakma alapadatai  

Az ágazat megnevezése:  Vegyipar 

A szakma megnevezése:  Vegyész technikus 

A szakma azonosító száma:  5 0711 24 08 

A szakma szakmairányai:  Általános laboráns 

A szakma Európai Képesítési 

Keretrendszer szerinti szintje: 

Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési 

Keretrendszer szerinti szintje: 

5 

Ágazati alapoktatás megnevezése:  Vegyipari ágazati alapoktatás 

A képzés célja: Általános laboráns képzése 

A képzés célcsoportja (iskolai/szakmai 

végzettség): 

Érettségi vizsgával rendelkező vegyész technikus 

végzettséget szerezni kívánók 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

Iskolai előképzettség:  Érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmények 

(egészségügyi/pályaalkalmassági):  

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

3. Tervezett képzési idő: (félévnél több, 40% minimum óraszám) 

II. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

1. Ágazati alapoktatás megszervezése 
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A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:  

Az általános laboráns vegyipari üzemi-, minőségellenőrző, minőségbiztosító és kutató laboratóriumokban előírások, szabványok 

szerint, magasabb képzettségű munkatárs szakmai irányítása és felügyelete mellett, önállóan végzi munkáját.  

Kémiai és fizikai vizsgálatokat, klasszikus mennyiségi és minőségi analitikai és műszeres elemzéseket készít elő, végez és 

dokumentál. Közreműködik utasítások, előírások alapján laboratóriumi műveletek, kísérletek önálló végrehajtásában, 

ellenőrzésében, vegyi anyagok előállításában; szerves és szervetlen preparatív laboratóriumi vagy félüzemi munkát végez. Elvégzi 

a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, a mintákat előkészíti a vizsgálatokhoz. Kezeli a vegyszereket, és előkészíti a 

vizsgálatokhoz a szükséges anyagokat, eszközöket és műszereket. Elvégzi és kiértékeli a laboratóriumi szabványok szerinti 

vizsgálatokat, az eredményeket dokumentálja. Gondoskodik a laboratórium általános rendjéről. Munkáját munkavédelmi és 

környezetvédelmi előírások szerint végzi. 

1.1. Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség mértéke 

Gondoskodik a különböző 

halmazállapotú anyagok 

tárolási, felhasználási és 

megsemmisítési feltételeinek 

megteremtéséről 

Ismeri a vegyszerek tárolására,  

kezelésére, megsemmisítésére vonatkozó 

szabályokat. 

Szem előtt tartja a 

szaknyelv pontos és 

szakszerű használatát. 

Törekszik, hogy a 

számításait és 

feladatmegoldásait 

kellő részletességgel, a 

szakmai jelölés- és 

fogalomrendszer 

alkalmazásával írja le. 

Kész a pontos és precíz  

Önállóan használja a H, P kódokat, 

mondatokat. 

A tömeg, térfogat, 

hőmérséklet, sűrűség, 

nedvességtartalom mal 

kapcsolatosan számításokat és 

mértékegység átváltásokat 

végez. 

Tudja értelmezni a tömeg, térfogat, 

hőmérséklet, sűrűség, olvadás és forráspont, 

viszkozitás, törésmutató, nedvességtartalom 

fogalmát, mértékegységét, számítási 

összefüggéseit. 

Önállóan végez alapvető 

számításokat és szükség esetén 

segítséggel korrigálja hibáit. 

Anyagi rendszerek jellemzőit 

(tömeg,  
Magabiztosan ismeri a tömeg, sűrűség, 

olvadás és forráspont, viszkozitás, 

Méréseit önállóan, felelősen, leírás 

alapján végzi.   
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térfogat, hőmérséklet, sűrűség, 

olvadás és forráspont, 

viszkozitás, törésmutató, 

nedvességtartalom) méri. 

törésmutató, nedvességtartalom mérési 

eljárásait, mérési szabályait és a mérési 

hibalehetőségeket. 

munkavégzésre 

Munkája során szem 

előtt tartja a  

vegyiparhoz 

kapcsolódó 

természettudományos 

ismeretek alkalmazását. 

Elkötelezett a 

munkavédelmi 

szabályok betartására.  

Hajlandó az igényes 

munkavégzésre, 

közreműködő egyéni, 

páros vagy 

csoportfeladatokban. 

Figyelemmel kíséri a 

munkafolyamatokat és 

kritikusan szemléli a 

mérési eredményeket. 

Laboratóriumi műveletekhez 

eszközöket - szűrők, állványok, 

hűtő- és fűtő eszközök, 

vákuum eszközök - kiválaszt és 

összeállít. 

Ismeri és azonosítja a laboratóriumi 

műveletekhez szükséges eszközöket, 

felismeri szerelvényeiket, alkatrészeiket. 

Tudja az összeszerelésük szabályait. 

Segítséggel és irányítással végzi az  
eszközök kiválasztását. Önállóan 

végzi el a készülékek összeállítását, 

képes az önellenőrzésre és a hibák 

kijavítására. 

Alapvető laboratóriumi 

elválasztó és tisztító 

műveleteket  

(ülepítés, szűrés, desztillálás, 

adszorpció, kristályosítás, 

szublimálás) leírás alapján 

végrehajt.   

Részletesen ismeri a laboratóriumi 

műveletek pl. az ülepítés, szűrés, 

desztillálás, kristályosítás, szublimáció 

végrehajtását, a hibalehetőségeket. 

Leírás alapján, irányítás mellett 

hajtja végre a műveleteket. 

Összehasonlítja a szerkezeti 

anyagokat  
(fémek, gumi, műanyag, üveg, 

papír) tulajdonságaik 

(korrózió, szilárdság,  
keménység, ütésállóság 

elektromos és hővezetés) 

alapján. 

Azonosítja a szerkezeti anyagokat 

tulajdonágaik alapján. Érti az 

összefüggéseket az anyagszerkezet és 

tulajdonságaik között. Ismeri a szerkezeti 

anyagok felhasználási területeit a 

tulajdonságaik alapján. 

A felidézett ismereteit útmutatással 

használja fel a szerkezeti anyagok 

összehasonlítása és azonosítása 

során. 

Laboratóriumi hőcserélő 

eszközöket  
- vízfürdő, elektromos 

melegítő, desztilláló hűtője, 

szárító eszközök-működtet. 

Alapszinten ismeri a hőcsere célját, 

fogalmát. Azonosítja a laboratóriumban  
használt hőcserélő eszközöket. 

Felügyeli a hőátadási és 

anyagszállítási folyamatokat. 
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Egyszerű szállító 

berendezéseket (szivattyú, 

ventilátor) működtet. 

Azonosítja a különböző halmazállapotú 

anyagok  
szállítására alkalmas berendezéseket, 

anyagáramlási irányokat. Ismeri alapszinten 

a  

szállításra alkalmas egyszerű berendezéseket 

és azok üzemeltetését. 

Egyszerű műszaki ábrákat 

olvas. 

Felismeri a metszeti és nézeti ábrázolást, 

azonosítja a jelöléseket, méreteket és a 

folyamat ábrák jelöléseit. 

Segítséggel és irányítással 

értelmezi a műszaki rajz tartalmát. 

Gépelemeket, vegyipari 

gépszerkezeteket működési 

módjuk és felhasználási 

területük szerint összehasonlít. 

Műszaki ábrájuk azonosítja a fontosabb 

gépelemeket, megnevezi az  
összetett gépelemek alkatrészeit. 

Segítséggel elemzi és azonosítja a 

gépelemeket, műszaki 

megoldásokat, képes az 

önellenőrzésre.   

Egyszerű ipari mérésekhez és 

szerelésekhez eszközöket 

kiválaszt. 

Alkalmazói szinten ismeri a vegyiparban 

használt alapműszerek, és csőszerelvények 

típusait. 

Önállóan és kreatívan választja ki a 

feladatához szükséges eszközöket. 

Egyszerű ipari szerelvényeket 

(csap, szelep, tolózár) kezel. 

Azonosítja és megnevezi a mérőberendezése 

n található szerelvényeket és műszereket. 

Betartja a készülékek és 

szerelvényeik  

kezelésével kapcsolatos 

munkavédelmi szabályokat. 

Nyomás-, hőmérséklet és 

mennyiség értékeket beállít. 

Felismeri és azonosítja a  
műszereken mért  

fizikai mennyiségeket. 

Képes az önellenőrzésre és a mérési 

vagy kezelési hibák önálló 

javítására. 

Számításait felhasználva 

oldatokat és keverékeket 

készít. 

Érti az oldatkészítéshez szükséges számolási 

összefüggéseket. Magabiztosan  

tudja az oldat és keverékkészítés 

munkamenetét. 

Önállóan végez alapvető 

számításokat és szükség esetén 

segítséggel korrigálja hibáit. Az 

oldat és keverékkészítést önállóan, 

felelősen, leírás alapján végzi. 
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Értelmezi  

megfigyeléseit, és ez alapján 

mérési eredményeit 

jegyzőkönyvben, manuálisan 

vagy digitálisan dokumentálja. 

Eligazodik a világhálón és 

kritikusan értékeli a 

megszerezhető információkat. 

A munkafolyamat során felismeri az ok-

okozati kapcsolatot. Részletesen ismeri a 

jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit. 

Felhasználói szinten ismeri a 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

szoftvereket, amelyeket a dokumentáció 

készítésében felhasznál. 

Felelősséggel dokumentálja a 

munkáját, és betartja az előírt 

adatkezelési szabályokat.  

Felelősséget vállal a  

saját, illetve a csoport munkájának 

minőségéért. 

Előkészíti a vizsgálatokhoz, 

méréshez szükséges 

vegyszereket, anyagokat, 

eszközöket, azok tisztítását 

szakszerűen végzi. 

Munkahelyét tisztán, 

rendezetten adja át. 

Átfogóan ismeri az elvárt munkakörnyezet 

kialakításának feltételeit. 

Önállóan, de másokkal 

együttműködve alakítja ki a 

munkakörnyezetét. 

Munkája során a 

munkaeszközöket, 

felszereléseket és 

berendezéseket szakszerűen és 

biztonságosan használja, a 

gázpalackokat 

megkülönbözteti. A 

minőségbiztosítási, higiénés, 

munka-, tűz-,  

környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai szabályokat 

betartja. 

Ismeri a munkaeszközök,  

felszerelések és berendezések szakszerű és 

biztonságos használatát. 

Felismeri a gázpalackok és vezetékek 

színjelölését. 

Munkáját a vonatkozó 

minőségbiztosítási, higiénés, 

munka-, tűz-,  

környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai szabályok 

betartásával végzi. 
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Általános laboráns szakmairány szakmai követelményei (1) 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség mértéke 

Vegyipari folyamatokat valósít 

meg a  

szerves és  

szervetlen anyagok kémiai  

reakcióinak,  

tulajdonságainak és az anyagi  

Rendszerek jellemzőinek 

figyelembevételével. 

Ismeri a szervetlen és szerves anyagok  
tulajdonságait, az anyagi  

rendszereket, a  

kémiai reakciókat, tisztában van  

összefüggésekkel és a törvényekkel. 

A vegyipari folyamatok  
megvalósítása során 

szem előtt tartja a  
szerves és szervetlen 

anyagok kémiai 

reakcióinak,  
tulajdonságainak az 

anyagi  
rendszereknek a 

jellemzőit. 

Másokkal együttműködve, tudását  
kamatoztatva állít elő  

anyagokat,  

törekszik az új megoldások 

megismerésére. 

Biotechnológiai folyamatokat 

valósít meg. 

Ismeri a biotechnológiai  
folyamatokat, azok alapjait. 

Figyelemmel kíséri a 

legújabb  
biotechnológiai 

megoldásokat.  

Törekszik azok 

megértésére. 

Másokkal együttműködve,  
vagy önállóan részt vesz a  
biotechnológiai folyamatok  
megvalósításában. 

Szakszerűen használja a  

vegyipari,  

természettudományos és 

műszaki fogalmakat és 

jelölésrendszert. 

Kémiai, műszaki, irányítástechnikai 

ismeretekkel rendelkezik. 

Figyelemmel kíséri a 

műszaki és  
folyamatirányítási 

rendszer jelzéseit. 

Önállóan értékeli a kapott  
jelzéseket, információkat. 

Vegyipari folyamatokkal 

kapcsolatos  
elemzéseket, számításokat 

végez. 

Vegyipari, kémiai és műszaki  
ismeretekkel rendelkezik. 

Törekszik a számítások 

pontos, szakszerű 

elvégzésére. 

Képes az önellenőrzésre és a 

számítási hibák kijavítására. 
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Kémiai, fizikai, biológiai és  
környezetvédelmi 

vizsgálatokat készít elő és 

végez klasszikus  

mennyiségi és  

minőségi analitikai 

módszerekkel. 

 

Ismeri a vizsgálatokhoz szükséges 

laboratóriumi  

eszközöket, és módszereket.  

Tisztában van a módszerek elvével. 

 

Kész a pontos és precíz  
munkavégzésre, a 

másokkal való 

együttműködésre.  

Kritikusan szemléli az 

eredményeket. 

 

Másokkal együttműködve,  
de önállóan végzi a munkáját. 

Felelősséget vállal az  

eredményekért. Szükség esetén 

korrigálja saját vagy mások hibáit 

 

Vegyipari hatóanyagot határoz 

meg  
műszeres analitikai méréssel. 

Ismeri az analitikai műszereket, érti azok 

működési elvét. Ismeri a mérési 

módszereket. 

Kész a pontos és precíz  
munkavégzésre, a 

másokkal való  
együttműködésre.  

Kritikusan szemléli az 

eredményeket. 

Munkája során kész másokkal való  

együttműködésre 

.  

Önállóan kezeli a műszereket.  
Felelősséget vállal a  
munkájáért. Szükség esetén 

korrigálja saját vagy mások hibáit 

Kiszámítja a mérési  
eredményeket matematikai 

statisztikai módszerek  
figyelembevételével. A 

mérésekről dokumentációt. 

Ismeri a mérési dokumentáció előírásait.  

Érti mérési adatokból a mérési eredmények  
kiszámításának módját. Alkalmazói szinten 

ismeri a  
számításhoz  

szükséges  

összefüggéseket, matematikai statisztikai 

módszereket. 

Szem előtt tartja az 

adatok pontos precíz 

megadását, az 

eredmények  
pontosságának  

helyességét.  

Figyelembe veszi a 

mérési hibákat. 

Önállóan készíti el a mérési  

dokumentációt,  

Felelősséget vállal az  

eredményekért  

szükség esetén a levont  
következtetésekért. Szükség  
esetén korrigálja  

saját vagy mások hibáit. 

Laboratóriumban vegyi 

anyagokat állít elő. 

Alkalmazói szinten ismeri a szükséges 

laboratóriumi  

műveleteket és  

eszközöket. Ismeri az adott  
preparátumhoz szükséges  
vegyszerek minőségét,  
mennyiségét.  

Törekszik a mérési 

leírások pontos  
betartására. Szem előtt 
tartja a biztonságos  
munkavégzés 

szabályait. 

Önállóan végzi az anyagok 

előállítását.  
Felelősséget vállal a  
munkájáért, a biztonságos  
munkavégzés betartásáért. 
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Átfogóan ismeri a preparátumkészítés 

menetét. 

Hőátadásra alkalmas 

berendezéseket  

alkalmaz. 

 

Ismeri a hőátadás, hűtés, fűtés, 

halmazállapot- 

változás fizikai és  

kémiai jellemzőit,  

számításuk módját.  

Azonosítja az ipari hőcserélőket  

felhasználási  

terület és működési mód alapján.  

 

 

Figyelemmel kíséri a 

legújabb technológiai 

megoldásokat,  

szabványok  

változását.  

Törekszik a szerelési 

szabványok pontos 

betartására,  
minőségorientáltan 

végzi munkáját.  

Szem előtt tartja a 

biztonságos üzemvitel 

követelményeit. 

 

Önállóan és másokkal  
együttműködve működteti a  
felügyelete alá  

tartozó szállító berendezéseket. 

Munkája során a vonatkozó  
minőségbiztosítási,  

higiénés, munka-, tűz-,  

környezetvédelmi és  
biztonságtechnikai szabályokat 

alkalmazza. 

Érti és tudja a vegyipari  
üzemeltetés  

munka-, tűz-, és  

környezetvédelmi szabályait.  
Alkalmazói szinten ismeri a kollektív és az 

egyéni védőeszközöket. 

Elkötelezett a 

környezettudatos  

tevékenység mellett.  

Érdeklődik az új 

technológiai 

megoldások iránt. 

Betartja és betartatja a  

vegyipari üzem  

biztonságtechnikai előírásait.  
Felügyeli a munkavédelmi 

eszközök használatát. 

Általános laboráns szakmairány szakmai követelményei (2) 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Gondoskodik a laboratórium 

általános rendjéről. 

Ismeri a laboratórium rendjére 

vonatkozó külső és belső előírásokat, 

szabályokat, utasításokat. 

Feladata során szem előtt 

tartja minőségbiztosítási, 

higiénés, munka-, tűz-,  

Önállóan, de másokkal 

együttműködve végzi a 

munkáját.  
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környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai 

szabályokat és helyi 

elvárásokat. 

Betartja és betartatja a 

laboratóriumi rendet. 

Elvégezi a 

laboratóriumi eszközök, 

berendezések rá vonatkozó 

karbantartási, tisztítási feladatait. 

 

Ismeri a  

laboratóriumi eszközöket, tisztában 

van azok karbantartási és tisztítási 

módjával. 

 

Belátja és szem előtt tartja 

a tisztítási és karbantartási 

munka  

szükségességét, azok 

rendszerességét. 

 

Önállóan, de  

másokkal együttműködve végzi a 

karbantartási és tisztítási 

feladatát.   

 

Kémiai, fizikai, biológiai és 

környezetvédelmi vizsgálatokhoz 

mintát vesz. Mintavételi 

jegyzőkönyvet készít. 

Ismeri a mintavételezés szabályait, 

eszközeit, a mintavételi jegyzőkönyv 

tartalmi előírásait. 

Törekszik a pontos 

mintavételezésre, szem 

előtt tartja a 

mintavételezés szabályait 

és a szakszerű 

jegyzőkönyvvezetést. 

Önállóan az útmutatók 

betartásával végzi a munkáját. 

Elvégzi a szükséges minták 

előkészítését a vizsgálatokhoz.   

Ismeri a minta előkészítés 

módszereit. 

Törekszik a megfelelő 

módszer kiválasztására. 

Szem előtt tartja a 

vonatkozó szabványokat, 

előírtakat, utasításokat. 

Önállóan az útmutatók 

betartásával végzi a munkáját. 

Munkája során kémiai, fizikai, 

analitikai vizsgálatokat végez 

különböző módszerekkel. 

Ismeri az anyagok fizikai, kémiai 

jellemzőit, azok meghatározásának 

módjait. Magabiztosan ismeri a 

klasszikus és műszeres analitikai és 

egyéb mérési eljárásokat, mérési 

szabályokat és a mérési 

hibalehetőségeket, az analitikai 

eszközöket. 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre.  
Szem előtt tartja a 

vonatkozó szabványokat, 

előírtakat, utasításokat. 

Önállóan az útmutatók, 

szabványok betartásával végzi a 

munkáját. 

Előkészíti a vizsgálatokhoz 

szükséges vegyszereket, 

Ismeri és azonosítja a vizsgálatokhoz 

szükséges eszközöket, műszereket. 

Törekszik a precíz 

munkavégzésre. 

Önállóan az útmutatók 

betartásával végzi a munkáját. 



  

10 
 

anyagokat, eszközöket és 

műszereket. Reagenseket készít. 

Ismeri a szükséges vegyszerek 

tulajdonságait, a szükséges 

mennyiségüket, minőségüket, 

koncentrációjukat.  

Ismeri és alkalmazza a mérések 

előkészítéséhez szükséges 

számításokat 

 

Közreműködik  

utasítások, előíratok alapján 

laboratóriumi műveletek, 

kísérletek végrehajtásában, 

ellenőrzésében, vegyi anyagok 

laboratóriumi  
körülmények közötti 

előállításában.   

Alkalmazói szinten ismeri a 

szükséges laboratóriumi műveleteket 

és eszközöket, az előállítás 

lehetőségeit. Ismeri az adott 

preparátumhoz szükséges vegyszerek 

minőségét, mennyiségét. Átfogóan 

ismeri a preparátumkészítés menetét. 

Ismeri az ellenőrzés lehetőségeit. 

Törekszik a precíz, pontos 

munkavégzésre. 

Önállóan, a leírások betartásával 

végzi a munkáját. 

Félüzemi körülmények között 

vegyi anyagok előállításában vesz 

részt. 

Ismeri a szükséges vegyipari 

műveleteket és folyamatokat. 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre.  
Szem előtt tartja a 

vonatkozó szabványokat, 

előírtatokat, utasításokat. 

Munkáját üzemvezető mérnök  
irányításával, önállóan végzi. 

Betartja és betartatja az 

üzemeltetési, gyártási és 

biztonságtechnikai előírásokat. 

Előírások alapján mikrobiológiai 

vizsgálatokat végez. 

Ismeri a mikrobiológiai vizsgálatok 

módszereit. 

Törekszik a munka- és 

egészségvédelmi 

szabályok betartására. 

Önállóan az leírások betartásával 

végzi a munkáját. 

Alapanyagok, intermedierek és 

termékek minőségének 

ellenőrzéséhez szükséges 

gyártásközi ellenőrzést végez.   

Alkalmazói szinten ismeri a 

méréshez szükséges eszközöket, ki 

tudja választani a megfelelő 

módszert.   

Törekszik a precíz, pontos 

munkavégzésre. 

Önállóan az útmutatók 

betartásával végzi a munkáját. 

Mérési adatok kiértékelését és 

dokumentálását végzi a vonatkozó 

előírások szerint. 

Mérési adatok kiértékelését és 

dokumentálását végzi a vonatkozó 

előírások szerint.  

Szem előtt tartja az adatok 

pontos precíz megadását, 

az eredmények 

Önállóan az útmutatók 

betartásával végzi a munkáját. 



  

11 
 

Látja az összefüggéseket a mérési 

adatok kiértékeléséhez. Ismeri a 

dokumentálás előírásait. 

 

pontosságának 

helyességét. Figyelembe 

veszi a mérési hibákat. 

Képes az önellenőrzésre és a 

hibák javítására. 

Használja a műszerek  

szoftvereit.  

Számítógépes adatnyilvántartást 

vezet.  

Szövegszerkesztővel,  

táblázatkezelővel, 

adatbáziskezelővel dolgozik. 

 

Rendelkezik a szoftverek  

működéséhez szükséges 

számítástechnikai ismerettel 

 

Rendelkezik a szoftverek  

működéséhez szükséges 

számítástechnikai 

ismerettel  

Nyitott a folyamatos 

fejlődésre az informatika 

terén. 

 

Önállóan, felelősséggel végzi  

Munkáját. 

 

A laboratóriumok megfelelő 

működési rendjéhez igazodva 

összeállítja azok eszköz- és 

vegyszerigényét.   

Átfogóan ismeri a laboratórium 

feladatait, az azokhoz szükséges 

eszköz és vegyszerigényt. 

Törekszik az igények 

dokumentált felmérésére 

és teljesítésére. 

Önállóan a laborban 

dolgozókkal é a felettesével 

együttműködve végzi a 

munkáját. 

Munkája során alkalmazza a 

laboratóriumok 

minőségbiztosítására vonatkozó 

előírásokat. 

Ismeri a minőségbiztosítási 

rendszereket. Tisztában van az 

helyes laboratóriumi gyakorlat 

(GLP) alapelveivel. 

Elfogadja a vonatkozó 

minőségbiztosítási elveket, 

eljárásokat. Szem előtt 

tartja a minőségorientált 

munkavégzést 

Betartja és betartatja a 

minőségbiztosítással kapcsolatos 

elvárásokat. 

Munkája során a vonatkozó 

higiénés, munka-, tűz-,  

környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai szabályokat 

alkalmazza. 

Ismeri a munkavédelmi, tűzvédelmi 

és balesetvédelmi fogalmakat, 

szabályokat, biztonsági adatlapokat.  

Ismeri az egyéni és kollektív 

munkavédelmi eszközök használatát.  

Alkalmazói szinten ismeri a vegyi 

anyagokkal való munkavégzés  
szabályait. Ismeri a 

környezetvédelmi fogalmakat, a 

Szem előtt tartja a 

veszélyes anyagok 

kezelésével kapcsolatos 

hazai és nemzetközi 

szabályokat. Vállalja a 

környezettudatos 

munkavégzést és elfogadja 

a technológiai 

változásokat. 

Felelősséget vállal a saját és a 

beosztottjai szabálykövetéséért.  
Betartja és betartatja a veszélyes 

anyagok kezelésével kapcsolatos 

hazai és nemzetközi előírásokat.  

Felügyeli a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos 

biztonságos munkavégzést.   



  

12 
 

vegyi anyagok környezetre gyakorolt 

hatásait. Ismeri a környezetkárosító 

anyagok, veszélyes hulladékok 

gyűjtésének, tárolásának és 

ártalmatlanításának előírásait. 

 

 

1.2. Az ágazati alapoktatás tervezett időtartama  

Gyakorlati helyszínen 

lebonyolított foglalkozások 

(óra): 

196 81,67% 

Tantermi/elméleti 

foglalkozások (óra): 44 18,34% 

A foglalkozások összes 

óraszáma: 

240 100% 

1.3. Tanulási területek és a megszervezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

A tanulási terület 

belső azonosítója és 

megnevezése 

Gyakorlati 

helyszínen 

lebonyolít

ott 

foglalkozá

sok (óra) 

Tantermi/

elméleti 

foglalkoz

ások (óra) 

A tanulási 

terület 

foglalkozá

sainak 

összes 

óraszáma 

Személyi 

feltételek 

(végzettség, 

szakképzetts

ég) 

Tárgyi feltételek 

Helyiség Eszközök Anyagok, felszerelések 

Vegyipari 

ágazati 

alapozás 

196 36 232 Műszaki 

ismerete

k 
oktatásáh

oz 

Projektorral és 

számítógéppel 

felszerelt tanterem 

vagy laboratórium 

Általános eszközök: 

főzőpohár, tölcsérek, 

kémcsövek, csiszolatos 

gömblombikok; 

vegyszereskanalak, 

IKT eszközök: 

számítógépek, 

nyomtatók, 

projektorok; 
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mérnöki 

végzettsé

g 

Laboratóriumi 

helyiség: kiscsoportos 

gyakorlati 

foglalkozások 

megtartására alkalmas, 

ami lehetővé teszi 

interaktív órák 

megvalósítását is. A 

laboratórium 

kiszolgálóhelyiségei: 
előkészítő, raktár, 

öltöző, pihenő.   

A vegyszerek 

tárolására 

vegyszerszekrény, az 

anyagok és az 

eszközök tárolására 

zárható szekrények és 
falipolcok.  

Infrastruktúra: 
megfelelő 

teljesítményű 

elektromos hálózat. 

Vákuumvezeték 

csapdával egybeépített 

vákuumgéppel. Gázok 

vételezésére alkalmas 

gázhálózat, az azokhoz 

csatlakozó 

gázpalackokkal. 

Ioncserélt víz 

előállítása. 

Vegyifülke, 

szemmosó, 

fémeszközök: fogók, 

állványok;  exszikkátorok, 

óraüvegek, porüvegek, 

folyadéküvegek, üvegbotok, 

méregpipetták, 

kristályosítótálak, szívópalack, 

Büchner-tölcsér, üvegszűrő, 

vegyszeradagolók, spricc 

flaskák. 

Vegyifülke, elszívó 

berendezés; tömegmérő 

eszközök: tára és analitikai 

mérlegek; 

térfogatmérő eszközök: 

pipetta, automata pipetta, 

pipettalabda, büretta, 

mérőhenger, mérőlombik; 

sűrűségmérésre alkalmas 

eszközök: digitális 

sűrűségmérő, areométer, 

piknométer, 

hőmérsékletmérésre alkalmas 

eszközök: digitális vagy nem 

higanyos hőmérők; 

olvadáspont mérő, 

forráspontmérő, 

viszkozitásmérő, törésmutató 

mérő: refraktométer, pH mérő. 

Laboratóriumi műveletek 

eszközei: desztilláló 

berendezés, különböző 

üvegeszközök, vízfürdők, 

elektromos melegítőlapok, 

exszikkátorok, laboratóriumi 

számítógépes 

programok, 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő 

szoftverek; 

kémiai táblázatok. 

Egyéni 

védőfelszerelések; 

tűzvédelmi és 

munkabiztonsági 

eszközök; biztonsági 

adatlapok és GHS 

kódok. 
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vészzuhany, 

elsősegélynyújtáshoz 

szükséges anyagok és 
eszközök.  

Helyiségenként 

legalább egy kézi 

tűzoltó készülék.   

mikrohullámú sütők; 

fémeszközök: fogók, 

állványok; 

nyomás-, mennyiség-, és 

hőmérséklet mérésére, áramlás 

beállítására alkalmas egyszerű 

csőhálózat szivattyúval, vízre; 

és laboratóriumi műszerlevegő 

kompresszorral előállított 

levegőre. 

 

Munkavállalói 

ismeretek 

0 8 8 --- Projektorral és 

számítógéppel 

felszerelt tanterem 

 IKT eszközök: 
számítógépek, 

nyomtatók, 

projektorok; 

számítógépes 

programok, 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő 

szoftverek. 

A tanulási 

területek összes 

óraszáma: 

196 44 240     

2. A szakirányú oktatás megszervezése 

2.1. A szakirányú oktatásba történő belépés feltételei 

Az ágazati alapoktatás valamennyi előírt tanulási területének eredményes teljesítése. 

Alapvizsga sikeres letétele az alapvizsgára előkészítő tantárgyak mentessége esetén is. 

2.3. A szakirányú oktatás tervezett időtartama (Forrás: PTT) 
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Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások (óra): 304 56,3% 

Tantermi/elméleti foglalkozások (óra): 236 43,7% 

A foglalkozások összes óraszáma: 540 100% 

2.4. Tanulási területek és a megszervezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

A tanulási terület belső 

azonosítója és megnevezése 

Gyakorlati 

helyszínen 

lebonyolít

ott 

foglalkozá

sok (óra) 

Tantermi/

elméleti 

foglalkozá

sok (óra) 

A 

tanulási 

terület 

foglalko

zásainak 

összes 

óraszám

a 

Személyi feltételek 

(végzettség, 

szakképzettség) 

Tárgyi feltételek 

Helyiség Eszközök Anyagok, 

felszerelé

sek 

Munkavállalói 

idegen nyelv 

0 16 16 Munkavállalói 

idegen nyelv 

Az oktatónak 

rendelkeznie 

kell az adott 

idegen nyelvből 

nyelvtanári 

végzettséggel. 

Projektorral és 

számítógéppel felszerelt 

tanterem 

IKT eszközök: asztali számítógépek, 

notebook,  nyomtatók, projektorok; 

számítógépes programok, 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő 

szoftverek; 

kémiai táblázatok. 

 

 

Kémiai technológiai 

alapok 

20 160 180 Általános kémia 

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére, 

munkatapasztalatá

ra nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Projektorral és 

számítógéppel felszerelt 

tanterem vagy 
laboratórium 

IKT eszközök: asztali számítógépek, 

notebook, nyomtatók, projektorok; 

számítógépes programok, 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő 

szoftverek; 

kémiai táblázatok. 
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Szervetlen és 

szerves kémia 

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére, 

munkatapasztalatá

ra nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Biotechnológia 

Biológia szakos 

tanár 

Vegyipari 

műszaki 

feladatok 

Vegyészmérnök, 

gépészmérnök 

Alkalmazott 

kémia 

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére, 

munkatapasztalatá

ra nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Kémiai anyagok 

előállítása és 

208 0 208 Analitika 

gyakorlat  

Laboratóriumi helyiség: 
kiscsoportos gyakorlati 

foglalkozások 

IKT eszközök: asztali számítógépek, 

notebook, nyomtatók, projektorok; 
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összetételének 

minőség-ellenőrzése 

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére, 

munkatapasztalatá

ra nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

megtartására alkalmas, 

ami lehetővé teszi 

interaktív órák 

megvalósítását is. A 

laboratórium 

kiszolgálóhelyiségei: 
előkészítő, raktár, öltöző, 
pihenő.   

A vegyszerek tárolására 

vegyszerszekrény, az 

anyagok és az eszközök 

tárolására zárható 

szekrények és falipolcok.  

Infrastruktúra: 
megfelelő teljesítményű 

elektromos hálózat. 

Vákuumvezeték 

csapdával egybeépített 

vákuumgéppel. Gázok 

vételezésére alkalmas 

gázhálózat, az azokhoz 

csatlakozó 

gázpalackokkal. 

Ioncserélt víz előállítása. 

Vegyifülke, szemmosó, 

vészzuhany, 

elsősegélynyújtáshoz 

szükséges anyagok és 

eszközök.  

Helyiségenként legalább 

egy kézi tűzoltó 

készülék.   

számítógépes programok, 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő 

szoftverek; 

kémiai táblázatok. 

Általános eszközök: főzőpohár, 

tölcsérek, kémcsövek, csiszolatos 

gömblombikok; fémeszközök: fogók, 
állványok; tára- és analitikai mérlegek, 

exszikkátorok, óraüvegek, porüvegek, 

folyadéküvegek, üvegbotok, 

méregpipetták, kristályosítótálak, 

mérőhengerek, hőmérők (digitális), 

szívópalack, Büchner-tölcsér, üvegszűrő, 

vegyszeradagolók, spricc flaskák. 

Főzőpohár, tölcsérek, kémcsövek, 

csiszolatos gömblombikok; fémeszközök: 

fogók, állványok; tára- és analitikai 

mérlegek, exszikkátorok, óraüvegek, 

porüvegek, folyadéküvegek, üvegbotok, 

méregpipetták, kristályosítótálak, 

mérőhengerek, hőmérők (digitális), 

szívópalack, Büchner-tölcsér, üvegszűrő, 

vegyszeradagolók, spricc flaskák.  

Optikai mérőműszerek: polariméter; 

lángfotométer, atomabszorpciós 

spektrométer láng- és grafitatomizálással, 

mikromérleg, mikrohullámú roncsoló, 

rotációs vákuumbepárló, liofilizátor.   

Kromatográfiához: nagyhatékonyságú 

vékonyréteg-kromatográf, denzitometriás 

kiértékelővel.   

Általános berendezések: vákuum-

szárítószekrény, mikrohullámú melegítő, 

Szerves 

preparatív 

gyakorlat  
A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére, 

munkatapasztalatá

ra nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 
Analitikai 

szabványvizsgála

tok  
A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére, 

munkatapasztalatá

ra nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 
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Műszeres 

analitika 

gyakorlat  

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére

, 

munkatapasztala

tára nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Jól látható helyen vagy 

elektronikusan 

hozzáférhető módon 

legyenek elérhetők a 

laboratóriumban használt 

anyagok biztonsági 

adatlapjai és a GHS-
kódok. 

  

 

vízfürdő, melegítőlapok, vegyszertároló 

hűtőszekrény, rotációs vákuumbepárló, 

fűthető mágneses keverők keverőbabával, 

a mintavétel eszközei.  

Klasszikus analitikai eszközök: büretta, 

automata büretta, digitális büretta, titrátor, 

automata pipetta, pipetta, pipettalabda, 

diszpenzer, mérőlombik.   

Műszeres analitikai vizsgálatok 

elvégzésére alkalmas eszközök: 

elektroanalitikai mérőeszközök: pH/mV-

mérő műszer kombinált üvegelektróddal, 

Pt-vonatkozási elektróddal, 

pH/mV/ionmérő készülék ionszelektív 

elektródokkal (pl.: klorid-), 

elektródaállványok keverővel; 

konduktométer mérőcellával, 

keverőállvánnyal; automata 

mintaadagolók, automata titrálók (EP/IP) 

adatgyűjtő szoftverrel.   

Optikai mérőműszerek: polariméter, 

refraktométer, fotométer, 

spektrofotométer (UV-VIS), 

atomabszorpciós spektrométer.  

Kromatográfiás mérések elvégzésére 

alkalmas eszközök: gázkromatográf, 

folyadékkromatográf, vékonyréteg-

kromatográfiás felszerelés.  

Analitika kiegészítő eszközei: táramérleg, 

analitikai mérleg, ultrahangos mosó, 

mágneses keverő, fűthető mágneses 

keverő, fűtőlap, mikrohullámú melegítő, 

vízfürdő.  
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Preparatív labor felszerelése: többnyakú 

csiszolatos gömblombik, talpas 

gömblombik, rázótölcsér, Liebig-hűtő, 

spirálhűtő, golyós hűtő, Vigreux-kolonna, 

nagyteljesítményű léghűtő, Soxhlet-

extraktor, desztilláló feltétek, gázmosó 

palackok,  

melegítőkráterek mágneses kevertetéssel.   

Preparátumok ellenőrzéséhez szükséges 

eszközök: VRK-futtatókádak, UV-

előhívó, olvadáspontmérő készülék, 

fotométer, digitális refraktométer, 

kromatográfiás oszlopok, digitális 

sűrűségmérő készülék.  

Laboránsi feladatok 

(Általános laboráns 

szakmairány) 

76 60 136 Laboratóriumok 

működtetése  

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére

, 

munkatapasztala

tára nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Projektorral és 

számítógéppel felszerelt 

tanterem vagy 

laboratórium 

Laboratóriumi helyiség: 
kiscsoportos gyakorlati 

foglalkozások 

megtartására alkalmas, 

ami lehetővé teszi 

interaktív órák 

megvalósítását is. A 

laboratórium 

kiszolgálóhelyiségei: 
előkészítő, raktár, öltöző, 
pihenő.   

A vegyszerek tárolására 

vegyszerszekrény, az 

anyagok és az eszközök 

tárolására zárható 
szekrények és falipolcok.  

IKT eszközök: asztali számítógépek, 

notebook, nyomtatók, projektorok; 

számítógépes programok, 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő 

szoftverek; 

kémiai táblázatok. 

Speciális, ajánlott eszközök:  

Fourier-transzformációs infravörös 

spektroszkóp, különféle mérőfeltétekkel;  

gázkromatográf hődeszorpciós 

mintabevitellel és gőztér-analizátorral; 

ultrahatékony (vagy ultragyors) 

folyadékkromatográfiás rendszer, 

diódasoros, fluoreszcens, refrakciós 

detektorral, szoftverrel; 

folyadékkromatográfiás rendszer 

tömegszelektív detektorral; preparatív 

folyadékkromatográfiás rendszer; 

Biotechnológiai vizsgálatokhoz: 

mikroszkópok a mikroorganizmusok 

 

Termékek ipari 

és laboratóriumi 

előál-lítása  

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére
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, 

munkatapasztala

tára nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Infrastruktúra: 
megfelelő teljesítményű 

elektromos hálózat. 

Vákuumvezeték 

csapdával egybeépített 

vákuumgéppel. Gázok 

vételezésére alkalmas 

gázhálózat, az azokhoz 

csatlakozó 

gázpalackokkal. 

Ioncserélt víz előállítása. 

Vegyifülke, szemmosó, 

vészzuhany, 

elsősegélynyújtáshoz 

szükséges anyagok és 
eszközök.  

Helyiségenként legalább 

egy kézi tűzoltó 

készülék.   

Jól látható helyen vagy 

elektronikusan 

hozzáférhető módon 

legyenek elérhetők a 

laboratóriumban használt 

anyagok biztonsági 

adatlapjai és a GHS-
kódok.  

Vegyipari műveleti 

laboratórium (ún. 

félüzem vagy kisüzem) – 

legalább egy 

tanulócsoport egyidejű 

foglalkoztatására – a 

vegyipari műveletek és 

vizsgálatához, táptalaj, előre elkészített 

metszetek; biokémiai vizsgálatokhoz 

szükséges laboratóriumi anyagok (pl. 

fehérje, lipid, szénhidrát, sejtfestékek, 

indikátorok) és eszközök (pl. kémcső, 

főzőpohár, Petri-csésze); anyagcsere-

folyamatok vizsgálatához növényi részek 

(pl. magok) és állati szövetek. 

 

Preparatív 

gyakorlat  
Vegyész, 

vegyészmérnök, 

kémiatanár 

Környezet- és 

munkavédelem  

A tantárgyat 

oktató 

végzettségére, 

szakképesítésére

, 

munkatapasztala

tára nem 

vonatkoznak 

speciális 

elvárások. 

Biotechnológia 

gyakorlat 

Biológiatanár, 

biológus 

Laboratóriumi 

és vegyipari 

műveletek és 

szabályozásuk 
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Gépészmérnök, 

vegyészmérnök 

technológiai 

alapeszközök 

működtetésének és 

vizsgálatának elvégzésére 

alkalmas modellezett 

körülmények között való 

gyakorláshoz, 

anyagtároló, szállító-, 

keverő- és hőcserélő 

berendezésekkel. A 

laboratórium az 

alaphálózati kiépítés 

mellett vákuumvételi 

lehetőséggel, 

energiaellátó hálózattal 
rendelkezzen.   

A tanulási területek összes 

óraszáma: 304 236 540     

3. A tanulási terület tartalmi elemei (óraterv) 

Általános laboráns szakmairány 

A tanulási terület foglalkozásainak óraszáma évfolyamok és tananyag-, illetve tematikai egységek szerinti bontásban 

 Az oktatás évfolyama Az oktatás összes 

óraszáma 
I. 

Tanulási terület megnevezése Tananyag-egység, illetve a tematikai 

egységek megnevezése 

Az évfolyam összes 

óraszáma 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 8 8 
Álláskeresés 2 2 
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Munkajogi alapismeretek 2 2 
Munkaviszony létesítése 2 2 
Munkanélküliség 2 2 

Tanulási terület összóraszáma: 8 2 
Munkavállalói idegen nyelv 

(technikus szakmák esetén) 
Munkavállalói idegen nyelv 16* 16 
Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 4 4 
Önéletrajz és motivációs levél 4 4 
„Small talk” – általános társalgás 4 4 
Állásinterjú 4 4 

Tanulási terület összóraszáma: 16 16 
Vegyipari ágazati alapozás Vegyipari alapozó gyakorlat 192 192 

A laboratóriumi munka általános 

szabályai 
12 12 

A kémiai jelölésrendszer 4 4 
Fizikai jellemzők és mérésük 64 64 
Laboratóriumi műveletek és 

alkalmazásuk 
64 64 

Kémiai anyagok elemzése 28 28 
Kémia az iparban 4 4 
Műszerismeret és dokumentáció 16 16 
Műszaki és digitális alapok 40* 40 
Ipari anyagok jellemzői, felhasználásuk, 

azonosításuk és kiválasztásuk 
10 10 

Műszaki dokumentációk tartalma, 

felépítése, elemzése 
14 14 

Vegyipari berendezéspark jellemző 

készülékei, szerkezeti elemeik 
8 8 

Anyagmozgatás vegyipari berendezések 

között 
8 8 

Tanulási terület összóraszáma: 232 232 
Kémiai technológiai alapok Általános kémia  58 58 

Részecskék, kölcsönhatások, halmazok 8 8 
Oldatok és elegyek 8 8 
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Kémiai reakciók 14 14 
Homogén többkomponensű rendszerek 8 8 
Kémiai egyensúlyok 12 12 
Elektrokémia 8 8 
Szervetlen és szerves kémia 58 58 
Nemfémes elemek és vegyületeik 

jellemzői 
12 12 

Tulajdonságokkal és összetétellel 

kapcsolatos feladatok – szervetlen kémia 
4 4 

Fémek és vegyületeik jellemzői 12 12 
Szénhidrogének alkalmazása 10 10 
Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

alkalmazása 
8 8 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

alkalmazása 
4 4 

Tulajdonságokkal és összetétellel 

kapcsolatos feladatok – szerves kémia 
6 6 

Projektfeladat 2 2 
Biotechnológia 12 12 
Biológiai rendszerezés 4 4 
A biotechnológia és alkalmazási területei 6 6 
Projektfeladat 2 2 
Vegyipari műszaki feladatok 20* 20 
Folyadék- és gázszállító berendezések 2 2 
Szilárd anyagok szállítása 2 2 
Az anyagszállítás, raktározás, 

áruforgalom dokumentációja 
2 2 

Vegyipari alapműveletek folyadékokkal, 

gázokkal és szilárd anyagokkal 
4 2 

A hőátadás alapjai, az ipari hőcsere 

jellemzői, típusai 
2 2 

A hőátadás folyamatának jellemzői és 

vizsgálata, forralás és kondenzáció 
4 2 

Ipari hűtéstechnika 2 2 



  

24 
 

Projektfeladat 2 2 
Alkalmazott kémia 32 32 
A mindennapok és a környezet kémiája 16 16 
A szervetlen és a szerves kémia 

alkalmazása a műszaki gyakorlatban 
6 6 

Fizikai kémiai ismeretek a műszaki 

gyakorlatban 
8 8 

Projektfeladat 2 2 
Tanulási terület összóraszáma: 180 180 
Kémiai anyagok előállítása és 

összetételének minőség-

ellenőrzése 

Analitika gyakorlat 72* 72 
Bevezetés az analitikai laboratóriumi 

munkába 
4 4 

Laboratóriumi mérések előkészítése 8 8 
Vizsgálatok elvégzése klasszikus 

analitikai módszerekkel 
52 52 

Mérési dokumentáció 4 4 
Projektfeladat 4 4 
Szerves preparatív gyakorlat 36* 36 
Bevezetés a szerves laboratóriumi 

munkába 
4 4 

Szerves laboratóriumi gyakorlatok 

előkészítése 
12 12 

Szerves preparátumok előállítása 16 16 
Dokumentáció készítése 2 2 
Projektfeladat 2 2 

Analitikai szabványvizsgálatok 24* 24 
Bevezetés a laboratóriumi munkába 2 2 
Vegyipari termékek hatóanyag-

tartalmának meghatározása 
8 8 

Környezeti analitikai vizsgálatok 4 4 
Fizikai és kémiai tulajdonság mérése 

műszeres vizsgálatokkal 
6 6 

Mérések dokumentálása 2 2 
Projektfeladat 2 2 
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Műszeres analitika gyakorlat 76* 76 
Bevezetés a műszeres analitikai 

laboratóriumi munkába 
2 2 

Mintavételezés, mintaelőkészítés 4 4 
Spektrofotometriás mérések 24 24 
Elektroanalitikai mérések 24 24 
Kromatográfiás mérések 16 16 
Mérési adatok rögzítése, dokumentálása, 

eredmények grafikus ábrázolása 
4 4 

 Projektfeladat 2 2 
Tanulási terület összóraszáma: 208 208 
Laboránsi feladatok 

(Általános laboráns 

szakmairány) 

Laboratóriumok működtetése 16 16 
Katalógusismeret 2 2 
Laboratóriumi és raktározási rend 2 2 
Laboratóriumi munka előkészítése 2 2 
Laboratóriumok minőségbiztosítása 8 8 
Projektfeladat 2 2 
Termékek ipari és laboratóriumi 

előállítása 
32 32 

Előállítások elvi alapjai, energiaellátás 2 2 
Ipari és laboratóriumi vízellátás 2 2 
Gázok előállítása 2 2 
Szervetlen anyagok előállítása 6 6 
Kőolajalapú termékek előállítása 6 6 
Szerves anyagok előállítása 6 6 
Műanyagok jellemzői és előállításuk 4 4 
Gyógyszerek jellemzői és előállítási 

lehetőségeik 
2 2 

Projektfeladat 2 2 
Preparatív gyakorlat 40* 40 
Szervetlen preparátumok előállítása 12 12 
Szerves preparátumok előállítása 12 12 
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Preparatív feladatok dokumentálása 12 12 
Projektfeladat 4 4 
Környezet- és munkavédelem 12 12 
Munkavédelem 2 2 
Biztonságtechnika 2 2 
Tűzvédelem 2 2 
Környezetvédelem 2 2 
Hulladékgazdálkodás 2 2 
Projektfeladat 2 2 
Biotechnológia gyakorlat 12* 12 
Bevezetés a biológiai laboratóriumi 

munkába, laboratóriumi eszközök 
2 2 

Mikrobiológiai eljárások 4 4 
Az élő sejtet felépítő anyagok és enzimek 

vizsgálata 
2 2 

Elválasztási eljárások 2 2 
Projektfeladat 2 2 
Laboratóriumi és vegyipari műveletek 

és szabályozásuk 
24* 24 

Vegyipari kísérleti, termékfejlesztő üzem 

felépítése, jellemző berendezései 
2 2 

Folyadék- és gázhalmazállapotú 

anyagokkal végzett műveletek 
4 4 

Hőátadási feladatok 8 8 
Anyagátadási feladatok 4 4 
A képzőhely speciális 

termelőberendezéseinek kezelési feladatai 
4 4 

Porjektfeladat 2 2 
Tanulási terület összóraszáma: 136 136 
Egybefüggő szakmai gyakorlat: 80 80 

A csoportbontásban tartott órákat *-gal jelöljük meg az óraszámnál. 
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4. A tananyag-, illetve a tematikai egységek megvalósítása során alkalmazott módszerek és munkaformák 

Gyakorlati helyszínen 

lebonyolított foglalkozások 

(óra) 

Tantárgy Tartalmi ismertetés (óra) Egyéni/páros/csoportos 

Vegyipari alapozó 

gyakorlat 

A laboratóriumi munka általános szabályai 12 Az oktató a tanulócsoport 

létszámának és előzetes 

ismereteinek megfelelően 

választja ki az aktuálisan 

legmegfelelőbbet. 

Fizikai jellemzők és mérésük 64 

Laboratóriumi műveletek és alkalmazásuk 64 

Műszerismeret és dokumentáció 16 

Műszaki és digitális 

alapok 

Ipari anyagok jellemzői, felhasználásuk, 

azonosításuk és kiválasztásuk 

10 

Műszaki dokumentációk tartalma, felépítése, 

elemzése 

14 

Vegyipari berendezéspark jellemző készülékei, 

szerkezeti elemeik 

8 

Anyagmozgatás vegyipari berendezések között 8 

Vegyipari műszaki 

feladatok 

Folyadék- és gázszállító berendezések 2 

Szilárd anyagok szállítása 2 

Az anyagszállítás, raktározás, áruforgalom 

dokumentációja 
2 

Vegyipari alapműveletek folyadékokkal, gázokkal 

és szilárd anyagokkal 
4 

A hőátadás alapjai, az ipari hőcsere jellemzői, 

típusai 
2 

A hőátadás folyamatának jellemzői és vizsgálata, 

forralás és kondenzáció 
4 

Ipari hűtéstechnika 2 

Projektfeladat 2 

Analitika gyakorlat 
Bevezetés az analitikai laboratóriumi munkába 4 

Laboratóriumi mérések előkészítése 8 

Vizsgálatok elvégzése klasszikus analitikai 

módszerekkel 

52 
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Mérési dokumentáció 4 

Projektfeladat 4 

Szerves preparatív 

gyakorlat 

Bevezetés a szerves laboratóriumi munkába 4 

Szerves laboratóriumi gyakorlatok előkészítése 12 

Szerves preparátumok előállítása 16 

Dokumentáció készítése 2 

Projektfeladat 2 

Analitikai 

szabványvizsgálatok 

Bevezetés a laboratóriumi munkába 2 

Vegyipari termékek hatóanyag-tartalmának 

meghatározása 
8 

Környezeti analitikai vizsgálatok 4 

Fizikai és kémiai tulajdonság mérése műszeres 

vizsgálatokkal 
6 

Mérések dokumentálása 2 

Projektfeladat 2 

Műszeres analitika 

gyakorlat 

Bevezetés a műszeres analitikai laboratóriumi 

munkába 
2 

Mintavételezés, mintaelőkészítés 4 

Spektrofotometriás mérések 24 

Elektroanalitikai mérések 24 

Kromatográfiás mérések 16 

Mérési adatok rögzítése, dokumentálása, 

eredmények grafikus ábrázolása 
4 

Projektfeladat 2 

Preparatív gyakorlat 
Szervetlen preparátumok előállítása 12 

Szerves preparátumok előállítása 12 

Preparatív feladatok dokumentálása 12 

Projektfeladat 4 

Bevezetés a biológiai laboratóriumi munkába, 

laboratóriumi eszközök 
2 
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Biotechnológia 

gyakorlat 

Mikrobiológiai eljárások 4 

Az élő sejtet felépítő anyagok és enzimek 

vizsgálata 
2 

Elválasztási eljárások 2 

Projektfeladat 2 

Laboratóriumi és 

vegyipari műveletek 

és szabályozásuk 

Vegyipari kísérleti, termékfejlesztő üzem 

felépítése, jellemző berendezései 
2 

Folyadék- és gázhalmazállapotú anyagokkal 

végzett műveletek 
4 

Hőátadási feladatok 8 

Anyagátadási feladatok 4 

A képzőhely speciális termelőberendezéseinek 

kezelési feladatai 
4 

Porjektfeladat 2 

 

Tantermi/elméleti 

foglalkozások (óra): 

Tantárgy  Tantárgy témakörének megnevezése  (óra) 

Vegyipari alapozó gyakorlat 

A kémiai jelölésrendszer  4 

Kémiai anyagok elemzése  28 

Kémia az iparban 4 

Munkavállalói ismeretek 

Álláskeresés  2 

Munkajogi alapismeretek  2 

Munkaviszony létesítése  2 

Munkanélküliség  2 

Munkavállalói idegen nyelv 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  4 

Önéletrajz és motivációs levél  4 

„Small talk” – általános társalgás  4 

Állásinterjú  4 

Általános kémia 
Részecskék, kölcsönhatások, halmazok  8 

Oldatok és elegyek  8 
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Kémiai reakciók  14 

Homogén többkomponensű rendszerek  8 

Kémiai egyensúlyok  12 

Elektrokémia  8 

Szervetlen és szerves kémia 

Nemfémes elemek és vegyületeik jellemzői  12 

Tulajdonságokkal és összetétellel kapcsolatos 

feladatok – szervetlen kémia  
4 

Fémek és vegyületeik jellemzői  12 

Szénhidrogének alkalmazása  10 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

alkalmazása  
8 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

alkalmazása  
4 

Tulajdonságokkal és összetétellel kapcsolatos 

feladatok – szerves kémia  
6 

Projektfeladat  2 

Biotechnológia 

Biológiai rendszerezés  4 

A biotechnológia és alkalmazási területei  6 

Projektfeladat  2 

Alkalmazott kémia 

A mindennapok és a környezet kémiája  16 

A szervetlen és a szerves kémia alkalmazása a 

műszaki gyakorlatban  
6 

Fizikai kémiai ismeretek a műszaki 

gyakorlatban   
8 

Projektfeladat  2 

Laboratóriumok működtetése   

Katalógusismeret  2 

Laboratóriumi és raktározási rend  2 

Laboratóriumi munka előkészítése   2 

Laboratóriumok minőségbiztosítása  8 

Projektfeladat  2 

Előállítások elvi alapjai, energiaellátás  2 
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Termékek ipari és 

laboratóriumi előállítása 

Ipari és laboratóriumi vízellátás  2 

Gázok előállítása  2 

Szervetlen anyagok előállítása  6 

Kőolajalapú termékek előállítása   6 

Szerves anyagok előállítása  6 

Műanyagok jellemzői és előállításuk  4 

Gyógyszerek jellemzői és előállítási 

lehetőségeik  
2 

Projektfeladat  2 

Környezet- és munkavédelem   

Munkavédelem  2 

Biztonságtechnika  2 

Tűzvédelem  2 

Környezetvédelem  2 

Hulladékgazdálkodás  2 

Projektfeladat  2 

 

5. Maximális csoportlétszám (fő): 14 fő 

6. Értékelés 

Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási 

alkalmasság megállapítása (diagnosztikus 

értékelés): 

Elmélet esetén egy elméleti feladatlap kitöltése, gyakorlati tapasztalat felmérése egy gyakorlati 

feladatsor végrehajtásával történik. Ezeknek legalább 80%-os teljesítése esetén mentesül a jelentkező az 

alapvizsga alól. 

A tantárgy oktatása során alkalmazott 

teljesítményértékelés (formatív értékelés): A jelenléti órákon való legalább 80%-os részvétel és gyakorlati oktatás legalább 80% -os jelenléttel 

történő teljesítése. A beadandó feladatokat maradéktalanul teljesíteni kell. 

A gyakorlati tananyagegységenként/témakörönként legalább két jegyzőkönyv elkészítése. 

(Jegyzőkönyv minimális tartalma: gyakorlat dátuma, gyakorlat helyszíne, gyakorlat megnevezése, 

leírása és eredményének dokumentálása.) 
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Minősítő, összegző és lezáró 

teljesítményértékelés (szummatív értékelés): 
Írásbeli Tantárgyanként legalább kettő írásbeli érdemjegyet 

kell szereznie. Amennyiben csak két érdemjegy van az 

adott tantárgyból, és az egyik érdemjegy elégtelen, úgy 

szükség van egy harmadik érdemjegy szerzésére. Az 

írásbeli kérdéssornál az elégséges érdemjegyhez 

legalább 40%-os teljesítmény szükséges. 

Írásbeli számonkérésről nem hiányozhat. 

Gyakorlati feladat 
Gyakorlati munka elvégzésének értékelése 

érdemjeggyel történik. 

Jegyzőkönyv minőségi értékelése ugyancsak 

érdemjeggyel történik. 

Mindkét esetben az elégséges érdemjegyhez legalább 

40%-os teljesítmény szükséges. 

Az osztályzat megállapításának módja (pl. 

tantárgyankénti érdemjegyekből): 

Tantárgyi osztályzat megállapítása: a tananyagegységek érdemjegyeinek súlyozott átlaga.  

Elméleti és gyakorlati órát egyaránt tartalmazó tantárgyak esetén egyik rész érdemjegyei sem lehetnek 

kizárólagosan elégtelenek. 

 

7. Beszámítás feltételei 

Szakirányú tanfolyam esetén a szakmai bizonyítvány benyújtása után igazgató határozattal egyéni elbírálás esetén mentesülhet a tantárgy 

látogatása vagy a tantárgy látogatása és értékelése alól. 

Egyetemen lezárt tantárgyak beszámítása adott egyetem tanulmányi osztálya által kiállított tananyagtartalom igazolása alapján - az ennek 

megfelelő helyi tananyag egység(ek) alól kaphat felmentést, vagy bizonyos tantárgy látogatása vagy a tantárgy látogatása és értékelése alól – 

ugyancsak igazgatói határozattal. 

A munkavállalói idegen nyelv egység tanulása és értékelése alól mentesül az, aki B2 komplex nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik angol, 

német, francia, spanyol, olasz vagy orosz nyelvekből.  
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A munkavállalói idegen nyelv egység tanulása és értékelése alól mentesül az, aki komplex szakmai vizsgával szerzett technikusi végzettséggel 

rendelkezik. 

2017 után tett vegyész ismeretek szakmai érettségi vizsga esetén mentesül az ágazati alapvizsga alól. 

 


