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Előszó

Napjainkban egyre nagyobb szerepe van az automatizálásnak, a szakképzett munkaerő felkutatásának és megtartásának, továbbá
a gyorsan változó gazdasági-társadalmi környezethez igazodó, mindemellett fejlődni képes munkaerő meglétének. Utóbbi a magas
színvonalú oktatás, szakképzés nélkül elképzelhetetlen. A szakmai elméleti oktatás mellett egyre hangsúlyosabbá válik a gyakorlati ismeretek
elmélyítésének igénye.
Kiadónk ezen kihívásokhoz igazodva, a hatályos kerettanterveknek megfelelően készíti el szakmai tankönyveit számos témában.
Portfóliónkban éppúgy megtalálhatók a mai divatos szakmák tankönyvei, mint a kis számú tanulót érintő szakkönyvek. A könnyűipar,
az építőipar, a szépségipar, a gépészet, az elektronika, az elektrotechnika, az egészségügy, a számvitel, az ügyvitel, a kereskedelem,
a marketing, a vendéglátás, a turisztika, a közlekedési és munkajogi könyvek széles skáláját kínáljuk vásárlóinknak.
A külföldi munkavállalást célzók számára idegen nyelvi szakmai kiadványaink nyújtanak hathatós segítséget. Angol és német nyelven
is készítünk könyveket, melyeket segédletekkel és hanganyagokkal egészítünk ki.
Kiadványaink már nem csupán papír alapon, hanem digitális formában is elérhetőek az OK! Online Könyvek rendszerén keresztül.
Könyveink online változatát hotspotok támogatják. Az egy kattintással elérhető kiegészítő tartalmak, hanganyagok segítségével
megoldható az órai differenciálás is. A rendszer különlegessége, hogy a felhasználó is elkészítheti és feltöltheti a könyvébe saját
hotspotjait, amelyek lehetnek jegyzetek, képek, hangok, animációk vagy akár videólinkek is.
Célunk továbbra is változatlan: olyan jól használható kiadványok és segédanyagok készítése, amelyek segítségével eredményes
és élvezetes a tanulás.
Legyen partnerünk a 2021/2022-es tanévben!
Műszaki Könyvkiadó
Szakmai szerkesztőség
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Elérhetőségeink
Munkatársaink szívesen segítenek Önnek bármilyen kiadónkkal,
kiadványainkkal kapcsolatos kérdésben az alábbi elérhetőségeken:
VEVŐSZOLGÁLAT
e-mail: info@mkkonyvkiado.hu
telefon: +36 33 473-473

OK! Online Könyvek webáruház: www.okkonyvek.hu

TUDJON MEG TÖBBET KÖNYVEINKRŐL!
Kiadónk teljes kínálatát megtekintheti és megvásárolhatja webáruházunkban és könyvesboltjainkban. Amennyiben boltunkban nagyobb
mennyiséget szeretne vásárolni, kérjük, ezt 4 munkanappal korábban
jelezze számunkra telefonon, hogy a szükséges mennyiség rendelkezésre álljon.
KERESSEN MINKET AZ INTERNETEN!
Honlap: www.mkkonyvkiado.hu

Webáruházunk állandó kedvezményekkel várja vásárlóinkat. Felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a kedvezményeket kizárólag webáruházi
megrendelés esetén lehet érvényesíteni.
A megrendelt termékeket átveheti személyesen könyvesboltjainkban, vagy kérheti azok futárszolgálattal való kiszállítását is. Könyvesboltjainkban bankkártyával is fizethet. Házhoz szállítás esetén
megrendelését utánvéttel készpénzben vagy bankkártyával is fizetheti a futárszolgálat munkatársának.
Webáruház: www.konyvbagoly.hu

2017-től saját fejlesztésű keretrendszerünk biztosítja, hogy számos
tankönyvünket és kiadványunkat elektronikus úton is elérhessék
vásárlóink. Az OK! Online Könyvek ötvözik a hagyományos
megbízhatóságot, az ellenőrzött, jól követhető tartalmat és az internet kínálta széles körű lehetőségek kihasználását. A felhasználók
által elhelyezett online hivatkozásokkal vagy egyes könyvekben
a Kiadó által készített kiegészítésekkel, az ún. hotspotokkal bárki
számára, tér- és időbeli korlát nélkül, az internet segítségével
bárhol és bármikor elérhetők a licencelt időtartamon belül.
KÖVESSEN MINKET ONLINE!
https://www.facebook.com/muszaki.kiado
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A MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ MINTABOLTJA
1032 Budapest, San Marco u. 57.
(San Marco utca – Föld utca sarok, bejárat a Föld u. felől)
Telefon: +36 1 437-2405 /2-es mellék
NYITVATARTÁS:
hétfőtől péntekig: 9:30–17:30
MEGKÖZELÍTHETŐ:
Tömegközlekedéssel:
• Az 1-es villamossal vagy a 9-es, 34-es, 106-os, 109-es, 111-es,
134-es busszal a Flórián térig, onnan gyalog a Föld utcán;
• A 17-es, 19-es vagy 41-es villamossal a Margit kórházig,
onnan gyalog a Föld utcán.
Autóval:
• A Bécsi út felől a Reménység utcáról a San Marco utcára vagy
a Kiscelli utcáról a Zápor utcán át a Föld utcára kanyarodva;
• Az Árpád híd irányából érkezve a Kiscelli utca – Zápor utca
– Föld utca útvonalon.
A parkolás a könyvesbolt előtt és a környező utcákban fizetős!
Parkolási zóna: 0302
Mintaboltunkban készpénzzel és bankkártyával is fizethet.

BABITS MIHÁLY KÖNYVESBOLT
2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 4.
Telefon: +36 33 413-575
NYITVATARTÁS:
hétfőtől péntekig: 8:30–17:00
szombaton: 8:00–12:00
A parkolás a Bástya Áruház előtt és a környező utcákban fizetős!
Könyvesboltunkban készpénzzel és bankkártyával is fizethet.
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Szakképzés
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S KÓRTAN

merteti mind az élô, mind pedig az élettelen kór-

általuk létrehozott elváltozásokat. Ezt követően

nak és lefolyásának közös jellemzőit, és az eze-

gyalja.

bözô jellegû folyamatok ismertetésére kerül sor.

olvasók megismerhetik a gyulladások lényegét,

ûködési eltéréseivel járó betegségeket. Külön

ndszer betegségei, és részletesen foglalkozunk

zetességeivel is.

MK–6053-1 Vágvölgyi Ágnes ÁLTALÁNOS KÓRTAN

1.
ÁLTALÁNOS
KÓRTAN

Dr. Vágvölgyi Ágnes

Dr. Vágvölgyi Ágnes

ÁLTALÁNOS
KÓRTAN

GYÓGYSZERTANI
ALAPISMERETEK
Általános gyógyszertani
és gyógyszerelési
alapismeretek

MK-6053-1

használható az egészségügyi szakképzésben

A4, 164 oldal

tásánál a legfôbb szempont a minél teljesebb

zakmai ismeretek összegyûjtése volt, és hogy

Egészségügy

egyen az egészségügyi pályán való megfelelés

Vágvölgyi Ágnes

Dr. Vágvölgyi Ágnes

A gyógyszeres terápia története, a gyógyszertan és tudományágai
A gyógyszerekkel, gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos alapfogalmak
A gyógyszerek hatásmechanizmusai
A gyógyszerek sorsa a szervezetben
A gyógyszerhatást befolyásoló tényezôk
Ismételt vagy folyamatos gyógyszerbevitel során észlelhetô jelenségek
Együttes gyógyszerhatások, a gyógyszerek mellékhatásai
Gyógyszerformák
A gyógyszerek rendelése, tárolása, kiadása
Gyógyszerelés

Gyógyszertani
alapismeretek
Általános gyógyszertani és gyógyszerelési alapismeretek

gyógyszerek hatásmechanizmusai

gyógyszeres terápia

gyógyszerek kiadása

gyógyszerek tárolása

gyógyszeres mellékhatások

gyógyszerek rendelése

gyógyszerkészítmények

gyógyszertan

MK-6053-1
ISBN 978-963-16-6053-1

együttes gyógyszerhatások

ISBN 978-963-16-6580-2

MK-6604_Borito_4mmGer_2018-06.indd 1

20/06/18 10:00

A kórtani ismeretek az egészségügyi szakképzés valamennyi
területén elengedhetetlenek. A klinikai ismeretek megalapozá
sához feltétlenül ismernünk kell a betegségek kiváltó okait,
lezajlásuk törvényszerűségeit. A kiadvány sorra veszi mindazokat a tényezőket, amelyek betegségeket válthatnak ki az emberi szervezetben.
59 323 borito

6/7/12

12:54 PM

A tankönyv első fejezetében bemutatja a gyógyszerekkel, gyógy
szerkészítményekkel kapcsolatos alapfogalmakat, a gyógysze
rek hatásmechanizmusait, sorsukat a szervezetben. Tárgyalja
a gyógyszerhatást befolyásoló tényezőket, valamint az ismételt
vagy folyamatos gyógyszerbevitel során észlelhető jelenségeket,
az együttes gyógyszerhatásokat, mellékhatásokat.
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Almási Hedvig
Farmakológia, toxikológia

Dr. Bán Éva
Dr. Mihály Ilona
Dr. Molnárné Túróczi Éva
Mikrobiológia, járványtan

Dr. Bán Éva – Dr. Mihály Ilona – Dr. Molnárné Túróczi Éva

búak

Mikrobiológia,
járványtan

B5, 96 oldal

gyógyszerformák

MK-6604

MK-6604

MIKROBIOLÓGIA,
JÁRVÁNYTAN

ALMÁSI HEDVIG

FARMAKOLÓGIA,
TOXIKOLÓGIA
MK-59323
B5, 220 oldal

MK-6601

1

Mûszaki Kiadó

MK-6601
ISBN 978-963-16-6571-0

Mûszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu

telefon: (06-1)437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu

59 323

ISBN 978-963-16-1928-7

59 323

MK-6601

A4, 136 oldal
MÛSZAKI KIADÓ

A tankönyv ismerteti az emberi betegségeket okozó kórokozó
kat. Összefoglalja a szervezetünkben található mikrobák legfontosabb jellemzőit és az orvosi mikrobiológia négy területének
alapvető ismereteit.
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A könyv az alapfogalmak, alapelvek után részletesen ismerteti
a drogcsoportokat, fenolos anyagokat, kábítószereket, halluci
nogéneket és a doppingszereket. A fejezetek sorrendje követi
a vegyületek csoportosításának alapelveit.

Egészségügy
Diricziné Barna Gyöngyi

Kardos Lídia

ORVOSI LATIN

ANATÓMIA
– ÉLETTAN

tómiai szervrendszerek alapvetô latin szókincsét
egedésekkel, vizsgálatokkal kapcsolatos klinikai

n nyelvben szükséges nyelvtani ismereteket.
a kulcsszavak kiemelése, a tananyag táblázatokba

i az ismeretanyagot és megkönnyíti

Orvosi latin

szakmai tantárgyakban elôforduló latin szavak

A4, 216 oldal

Orvosi latin

zárnak.

diagnosis

Anatómia –
élettan

MK-6611
A4, 356 oldal

További ajánlatunk:
MK-6603

MK-6602

MK-6053-1

MK-6606

MK-6604

intoxicatio

sanitas

capillaris

MK-6603
ISBN 978-963-16-6570-3

Kardos Lídia

MK-6611

ulus oculus
anamnesis
s vascularis

nguis

cella
functio
actiogutta
plasma

curatio
MK-6603

entio

A rendkívül gazdagon illusztrált könyv
• egységes alapokat ad az emberi szervezet megismeréséhez;
• bemutatja az emberi szervezet felépítését, mûködését, az ok-okozati összefüggéseket;
• érdekes olvasmányokkal, gyakorlati feladatokkal ellensúlyozza az anatómia tudományának leíró
jellegét;
• hozzájárul a holisztikus szemlélet kialakításához, amely az embert teljes egészében, természeti
és társadalmi környezetével összefüggésben szemléli;
• segíti a többi szakmai tárgy, témakör (pl. gondozástan, kórtan, egészségfejlesztés, betegmegﬁgyelés)
tanulását;
• felhívja a ﬁgyelmet az egészséges életvitelre, hangsúlyozza a szûrôvizsgálatok fontosságát;
• lehetôséget nyújt a magasabb szintû egészségkultúra megszerzésére;
• segít a közép- és az emelt szintû egészségügyi ismeretek szakmai érettségi vizsgára való felkészülésben;
• tananyagtartalma jól alkalmazható a ráépülô szakképzésekben.

Anatómia – élettan

MK-6603
Diricziné Barna Gyöngyi

lja az orvosi latin nyelvi ismereteket,

MK-6611
ISBN 978-963-16-4723-5

myocardium

A könyv tömören tárgyalja az orvosi latin nyelvi ismereteket. Vázlatos formában tartalmazza az anatómiai szervrendszerek alapvető latin szókincsét, és a hozzájuk tartozó, megbetegedésekkel és
vizsgálatokkal kapcsolatos klinikai terminológiát.

A tankönyv bemutatja az emberi szervezet felépítését, működését.
Az emberi testet szervrendszerek szerint tárgyalja, és az anatómia
leíró jellegű tudományát igyekszik minél több gyakorlati feladattal
ellensúlyozni. A rendkívül gazdag illusztrációs anyag, a különböző
szervekről, testrészekről készített művészi grafikák és fotók szemléletessé teszik a könyvet, segítik a vizuális memorizálást.

Schlager Zoltánné

és -fejlesztés hazai programját, nemzetközi

emiológia vizsgálati módjairól, az adatgyûjtésrôl

Schlager Zoltánné
Egészségügyi alapismeretek

ási szinteket és a hozzájuk kapcsolható kiegészítô

ôl, az egészségügy szereplôinek feladatairól;
llátórendszer irányítását érintô jogszabályokba;
ombiztosítás rendszerével;
kozik az egészségi állapotot befolyásoló tényezôkkel,
láloki statisztikákkal;
különösen a népegészségügyi szûrôvizsgálatok

EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPISMERETEK
Egészségügyi
ellátórendszer,
népegészségügy

Egészségügyi
alapismeretek
Egészségügyi ellátórendszer, népegészségügy

demográfia

izsgálatok

alapellátás

ciós betegségek

adatgyûjtés

egészségfejlesztés

rtyapénz

MK-6613
ISBN 978-963-16-6697-7

MK-6613

lvek

álatok

szociológiai kutatás

egészségbiztosítás

szakellátás

MK-6613
A4, 144 oldal

egészségi állapot

finanszírozási technikák
02/07/18 09:29

A tankönyv ismerteti a progresszív betegellátási szinteket és
kiegészítő szolgáltatásokat, illetve tájékoztat a működési alap
elvekről, az egészségügy szereplőinek feladatairól. Betekintést ad
az egészségügyi ellátórendszer irányítását érintő jogszabályokba,
részletesen foglalkozik a társadalombiztosítás rendszerével.
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Egészségügy
Gritz-Győry Zsuzsanna
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Halmos Tamásné

Halmos Tamásné – Lipienné Krémer Ibolya – Ridegné Cseke Irén

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
MK-6608

A tankönyv az egészségügyi szakmacsoportos alapozó oktatás keretében tárgyalja az egészségkultúra, az
egészséges életmód, életvitel témaköreit, az egészség fenntartását befolyásoló tényezőket. Fontos szerep
jut a betegségek megelőzését elősegítő magatartásnak, az egészségfejlesztésnek, és szó esik a médiatudatosságról is.
A könyv anyagának elsajátításával fejlődik a diákok saját és mások egészsége iránti felelősségtudata, és képesek lesznek segítséget nyújtani embertársaiknak egészségük megőrzéséhez és fejlesztéséhez.
A törzsanyag közé kerültek Jó, ha tudjuk és Érdekesség címmel a kiegészítő részek, amelyek hangsúlyos
vagy a tananyaghoz szigorúan nem tartozó, de a megértést, megjegyzést könnyítő információt tartalmaznak. A képek nagy részéhez továbbgondolásra érdemes kérdések, megoldandó feladatok kapcsolódnak.
Minden fejezet végén található egy rövid összefoglaló, a kulcsfogalmak felsorolása, valamint kérdések és
feladatok.
Ajánljuk az egészségügyi szakképzéshez és más középiskolák diákjainak oktatásához is.

Egészségfejlesztés

MK–6050-0

ÁLTALÁNOS KÓRTAN

BETEGMEGFIGYELÉS

Halmos Tamásné
Lipienné Krémer Ibolya
Ridegné Cseke Irén

MK-6052-4
A4, 160 oldal

prevenció

testkultúra

egészségkommunikáció

nsúlyozottság

egészségkultúra

addikciók

MK–6061-6

ANATÓMIA–ÉLETTAN

MK–6607

ELSÔSEGÉLYNYÚJTÁS

motiváció

MK-6608

itás

MK–6053-1

MK–6606

GONDOZÁSTAN

séget szolgáló táplálkozás

gészségszemlélet

A4, 184 oldal

MK–6052-4 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Gritz-Gyôry Zsuzsanna
Egészségfejlesztés

diákoknak és tanáraiknak, akik mindennapi munkájuk
n tevékenykednek. Szolgáljon útmutatóul az egészség
lult kölcsönhatások eredményeképpen alakul ki, fennlyenek a táplálkozási szokások, a szabadidôs tevékenyárkapcsolat alakítása, a rizikómagatartás elkerülése, az
rtás fejlesztése, az egészségkultúra növelése. A könyv
ô szakembereket mindezek átadására és integrálására a

Ridegné Cseke Irén

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

További ajánlatunk:

mindennapi élete díszletei között, ott, ahol tanul, dolgozik,
ik, hogy törődik saját magával és másokkal, hogy képes dönani.”
(Ottawai Charta, 1986)

Lipienné Krémer Ibolya

betegedukáció

MK-6608
ISBN 978-963-16-6666-3

is kultúra

MK–6052-4
ISBN 978-963-16-6524-6

egészséges személyiség
02/07/18 08:23

Az egészség megőrzése tudatos tevékenységet igényel, a könyv
ehhez nyújt útmutatást. Célja alapokat adni az egészséges életvezetéshez: a helyes táplálkozási szokások, a szabadidős tevé
kenység, a mentális és fizikai aktivitás, a párkapcsolat kialakítása,
a rizikó-magatartás elkerülése, az egyéni képességek, az egész
ség-magatartás fejlesztése.
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A tankönyv a kerettantervnek és az új érettségi követelményeknek
megfelelően tárgyalja az egészségkultúra, az egészséges életmód és életvitel témaköreit, valamint az egészség fenntartását
befolyásoló tényezőket. Fontos szerep jut a betegségek megelőzését elősegítő magatartásnak, az egészségfejlesztésnek,
és szó esik a médiatudatosságról is.

Egészségügy
Haris Éva

ÁPOLÁSLÉLEKTAN

Matlákné Csizmadia Györgyi
Szabados Tímea

dr. Póschné Bróda Ágota

kal való bánásmód alapjait, betekintést ad

beteg számára a betegsége; milyen ápolás-

tás a beteg és a gyógyító közösség számára

az egyénre; milyen reakciókat vált ki a betegbôl

osszindulatú daganatos betegség;

Ápoláslélektan

agjaiban és a hozzátartozókban zajló lelki,

vértípusokkal, a nôvér okozta pszichikus

betegnek és hozzátartozóinak.

Ápoláslélektan

B5, 112 oldal

A tankönyv megismerteti a leendô egészségügyi dolgozókat az aszepszis és az antiszepszis
fogalmával, a higiéné feltételeivel, a fertôtlenítés, sterilizálás módszereivel.
Az ápolási folyamatok lépéseit az alapvetô szükségleteken keresztül mutatja be,
az önálló ápolói feladatokra fókuszálva.
Kitér a vizit körüli teendôkre, az egészségügyi dokumentációra és a munkavédelmi
elôírásokra is.
A könyv elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmaz, elsajátításuk megalapozza
a szakszerû munkavégzést, a jó ápoló–beteg kapcsolatot.
Ajánljuk valamennyi egészségügyi képzésben részt vevô tanulónak az ápolási
beavatkozások alapjainak elsajátításához.

pszichés vezetés

Ápolási beavatkozások

MK-6605

beteg fogadásakor és a vizsgálatok,

MK-6602
ISBN 978-963-16-6528-4

A könyv leírja a betegekkel, gondozottakkal való bánásmód alapjait. Megismertet a nővértípusokkal, a nővér okozta pszichikus
ártalmakkal, az ápolók ápoláslélektani feladataival a beteg fogadásakor és a vizsgálatok, beavatkozások alatt.

MK-6602

MK-6605

veszélyes hulladékok

oxigenizáció

Ápolási
beavatkozások

ÁPOLÁSI BEAVATKOZÁSOK
MK-6602
A4, 184 oldal

higiénés szükségletek

sterilizálás

fertôtlenítés
MK-6605
ISBN 978-963-16-6656-4

Haris Éva – Matlákné Csizmadia Györgyi – Szabados Tímea

mellkasi fizioterápia

beteg áthelyezése
munkavédelem

égek

ápolói dokumentáció

biztonság szükséglete

nyugalom és kényelem

A tankönyv célja, hogy a tanulókat végigvezesse azokon az alap
vető ápolói feladatokon, amelyekkel az egészségügyi ellátás során
találkozhatnak a beteg ápolási intézménybe kerülésétől kezdve
egészen a távozási dokumentáció elkészítéséig. A könyv a leg
fontosabb emberi szükségleteken keresztül mutatja be a gyakorlati tudnivalókat és teendőket, az alkalmazandó eszközöket.

Lipienné Krémer Ibolya
Marosiné Nemes Melinda

Gondozástan

Póschné Bróda Ágota

ügyi képzésben tanulók számára készült, de jól
tanulók elé tárja az emberi élet szakaszainak alapvetô
mi ismereteit, valamint a kapcsolódó gondozási
z idôskorig. Ismerteti a különbözô élethelyzetekhez
ségeket is. Részletesen ír olyan fontos témákról, mint
s, a párkapcsolat, a családi élet, a fogamzásgátlás,
és és az abortusz. Kiemelt szerepet kap az egészséges
égének ismertetése. A gondozástan tanulását családetekbe integrálva biztosítja.
ére számtalan gyakorlati feladatot is tartalmaz.

el

zottság

MK-6610
ISBN 978-963-16-6707-3

Ridegné Cseke Irén
Soósné dr. Kiss Zsuzsanna

Gondozástan
családtervezés

táplálkozás

MK-6610

tisztálkodás

Lipienné Krémer Ibolya
Marosiné Nemes Melinda
Póschné Bróda Ágota

értelmi és érzelmi fejlôdés

hospitalizáció

kori változások

s

Dr. Póschné Bróda Ágota

iskolaérettség

gyermekvédelem

Ridegné Cseke Irén
Soósné dr. Kiss Zsuzsanna

GONDOZÁSTAN
MK-6610
A4, 248 oldal

szeparáció

várandósgondozás

A könyv az Olvasó elé tárja az emberi élet szakaszainak alapvető
biológiai, fejlődéslélektani és társadalmi ismereteit, valamint a
kapcsolódó gondozási tevékenységeket a családtervezéstől az
időskorig.
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Egészségügy
Lipienné Krémer Ibolya

Dr. Póschné Bróda Ágota

Ridegné Cseke Irén

PSZICHOLÓGIA

BETEGMEGFIGYELÉS
Betegmegfigyelés

gﬁgyelése
kegyenleg vezetése

oximetriás vizsgálat

Betegmegfigyelés

ek felismerése

MK-6606
A4, 196 oldal

MK-6612

E könyv a megismerô lelki folyamatok, az ember lelki és érzelmi mûködéseinek,
valamint a tanulás folyamatának alapjaival kívánja megismertetni az olvasót.
Foglalkozik az embert mozgató motiváció kérdésével, bepillantást nyújt
a személyiség-lélektan rejtelmeibe.
Szó esik arról, hogy mibôl fakadnak az érzelmek, hogyan mûködik a gondolkodás
bonyolult folyamata, vagy hogy mi a célja az álmoknak. Kiderül, hogyan
határozzák meg érzékeléseink, észleléseink észrevétlenül a mindennapi életünket,
cselekedeteinket, vagy hogy hogyan reagálunk dolgokra. Megismerkedhetünk
a kialakuló, fejlôdô személyiség pszichikus sajátosságaival, a pszichikum fejlôdését
befolyásoló tényezôkkel.
Korunk betegségének, a stressznek, valamint a szorongásnak is megismerhetjük
a kiváltó okait és fajtáit, megnyilvánulási formáit. Bepillantást kapunk
a munkahelyi és iskolai bántalmazások kérdéskörébe is.

További ajánlatunk:

Dr. Póschné Bróda Ágota
Pszichológia

Lipienné Krémer Ibolya – Ridegné Cseke Irén

tjai
megﬁgyelése
árás megﬁgyelése

érzelmek

érzékelés

szorongás

Kiadói kód: MK-6605

MK-6606
978-963-16-6581-9

tanulás

MK-6612
ISBN 978-963-16-6695-3

A tankönyv célja, hogy a tanulók elsajátítsák a betegmegfigyelés
szempontjait és módszereit, megismerjék jelentőségét, alkalmazását a betegségek tüneteinek és az életveszélyes állapotoknak a felismerésében, megelőzésében.
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álom

MK-6612

MK-6606

észlelés

B5, 268 oldal

megismerés

stressz

otok

Pszichológia

motiváció

személyiség

A könyv a megismerő lelki folyamatok, az ember lelki és érzelmi
működéseinek, valamint a tanulás folyamatának alapjaival kívánja megismertetni az Olvasót. Részletezi a fejlődő személyiség
pszichikus sajátosságait és a pszichikum fejlődését befolyásoló
tényezőket is.

Egészségügy
Dr. Póschné Bróda Ágota

Pápai Tibor

KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGY

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Első ellátás

MK-6614

ok egy részének súlyos egészségkárosító hatására,

evékenységeinkkel hogyan szennyezzük

hogy ezt elkerüljük. Megismerteti az olvasót

azásának lehetôségeivel. Foglalkozik a hulladék-

környezet kialakításával és a környezeti eredetû

Betekintést ad a munkabiztonság

Környezet-egészségügy

ogról, a savas esôkrôl, a környezeti katasztrófákról.

B5, 188 oldal

Környezetegészségügy

E könyv könnyen tanulható formában, képekkel, ábrákkal illusztrálva, a legújabb
nemzetközi szakmai ajánlások ﬁgyelembevételével ismerteti a legegyszerûbb,
legpraktikusabb, de mégis leghatékonyabb elsôsegély-nyújtási teendôket.
A szerzô elsôsorban az alapszintû, eszköz nélküli elsôsegély-nyújtási technikák
elsajátíttatását hirdeti, mivel alkalmazásukra legtöbbször spontán körülmények között
(otthon, utcán, hirtelen) van szükség, amikor nem állnak rendelkezésre speciális
eszközök. A leírtak készségszintû elsajátításával teljesülhet a társadalom azon elvárása,
hogy minél több tanuló, állampolgár legyen képes szakszerûen és sikeresen
elsôsegélyt nyújtani.

Pápai Tibor
Elsôsegélynyújtás

Dr. Póschné Bróda Ágota

at érintô klímaváltozást, a globális felmelegedést és

elsô ellátás

is.

MK-6607
A4, 116 oldal

A kezed életet menthet!

kológia

fenntartható fejlôdés
MK-6614

MK-6614
ISBN 978-963-16-6698-4

gyógyvizek

üvegházhatás

megújuló energiaforrások

szívinfarktus
MK-6607

globális felmelegedés
ökológiai lábnyom

talmak

katasztrófák

nosítás

Elsôsegélynyújtás –

MK-6607
978-963-16-6642-7

vérzéscsillapítás

2019.01.28 14:37:22

A könyv tárgyalja a mindannyiunkat érintő klímaváltozást, a glo
bális felmelegedést és annak következményeit. Ír a szmogról,
a savas esőkről, a környezeti katasztrófákról. Felhívja a figyelmet
a vegyi anyagok egy részének súlyos egészségkárosító hatására,
a talaj-, víz- és légszennyezésre.

A tankönyv a szerző korábbi könyvének legújabb kiadása. Célja,
hogy naprakészen bemutassa az elsősegélynyújtás folyamato
san fejlődő eszközeit és módszereit, többek között a legújabb
újra
élesztési protokollt. Ezáltal sokkal egyszerűbbé, szaksze
rűbbé és hatásosabbá válik a sérült ember életének megmentése.
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VILLANYSZERELÔ
SZAKMAI
ISMERETEK I.

Malmos Attila

Orlay Imre

Orlay Imre

Tagyi Gábor

Tagyi Gábor

VILLANYSZERELŐ
SZAKMAI ISMERETEK I.

A villanyszerelô szakmát tanulók számára készült kétkötetes tankönyv második kötete
bemutatja a legfontosabb villamos gépeket: a transzformátorokat, az aszinkron- és

MK-5305

a szinkrongépeket, az egyenáramú és a különleges villamos gépeket. Leírja azok
mûködési elvét, üzemi jellemzôit és az üzemeltetésükhöz szükséges tudnivalókat. Kitér
a villamos gépeket mûködtetô vezérlô rendszerekre is. Sorra veszi a legfontosabb
vezérlô elemeket, és ismerteti a legalapvetôbb épületvillamossági rendszereket.
Részletes információ:

B5, 264 oldal

MK-5306
ISBN 978-963-16-6727-1

MK 5306 Villanyszerelo szakm ism II B5 CS3 2019okt14.indd 1

A kétkötetes tankönyv az elméleti alapokat kívánja lefektetni
a villanyszerelő-szakmát tanulók számára. Az első kötetben
a villamosenergia-rendszerek felépítése és az épület-villanyszerelés témaköre kapott helyet. A fejezetek, témakörök sorrendjét
úgy állítottuk össze, ahogy az energia halad a termelőtől a fo
gyasztó felé.
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VILLANYSZERELŐ
SZAKMAI ISMERETEK II.

Malmos Attila
Orlay Imre
Tagyi Gábor

VillanyszerelÔ
szakmai
ismeretek ii.

MK-5306
B5, 116 oldal

www.mkkonyvkiado.hu

MK-5305

Részletes információ:
www.mkkonyvkiado.hu

MK-5305
ISBN 978-963-16-6639-7

Malmos Attila

Villanyszerelô szakmai ismeretek II.

Malmos Attila
Orlay Imre
Tagyi Gábor

Elektronika–Elektrotechnika

MK-5306

alapokat kívánja lefektetni a villanyszerelô szakmát
olyamatosan fejlôdik. Egyre több készülék, szerelési
akma egyre összetettebbé, szerteágazóbbá válik, gonációra és informatikára. Természetesen minden nem
zért egyes témaköröket csak vázlatosan ismertetünk.
a-rendszer felépítése az épület-villanyszerelés kapott
endjét úgy igyekeztünk összeállítani, ahogy az energia

Villanyszerelô szakmai ismeretek I.

2.

2019.10.17 11:12:48

A második kötet bemutatja a legfontosabb villamos gépeket:
a transzformátorokat, az aszinkron- és a szinkrongépeket, az
egyenáramú és a különleges villamos gépeket. Leírja azok mű
ködési elvét, üzemi jellemzőit és az üzemeltetésükhöz szük
séges tudnivalókat. Kitér a villamos gépeket működtető vezér
lőrendszerekre is.

AZ ELEKTROTECHNIKA
ALAPJAI

Zombori Béla

Az elektronika
alapjai

Az elektronika alapjai c. tankönyv az elektronika-elektrotechnika szakmacsoport
számára kifejlesztett tankönyvcsalád tagja.
Ez kötet a korábban több kiadást is megélt könyv kompetencia alapú képzés követelményei alapján készült átdolgozása. A könyv tananyagtartalma lényegében
változatlan. A kiadó elektrotechnika témájú tankönyveire építve, a levezetéseket mellôzve összefoglalja az elektronika legfontosabb ismereteit. Nagy elônye
a tömörség. A tananyag feldolgozása az iskolai oktatásban szokásos sorrendben
történik, az egyes anyagrészeket sok ábra szemlélteti.

TM-11001/K

Az elektronika-elektrotechnika szakmacsoport számára
kifejlesztett tankönyvcsalád további tagjai:
Az elektrotechnika alapjai
Elektrotechnika
Elektronika
Villamos anyagismeret és technológia
A számítástechnika alapjai
A számítástechnika alapjai kiegészítő modul
A villamos mérések alapjai
Alapgyakorlatok. A villamos gyakorlatok alapjai
Munka és környezetvédelem
Munka és környezetvédelem modul rendszerű szakképzéshez
Gazdasági alapismeretek
Jogi és vállalkozási ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Síkmértan
A műszaki rajz alapjai. Térmértan
A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Villamos rajzi alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Alapgyakorlatok. Fémipari alapismeretek
Elektrotechnikai feladatgyűjtemény
Elektronikai feladatgyűjtemény
Műszaki rajz feladatok. Síkmértan
Műszaki rajz feladatok. Térmértan
Műszaki rajz feladatok. Géprajzi ismeretek
Műszaki rajz feladatok. Villamos rajzi alapismeretek
Villamos mérési feladatok

TM-11001/K

(TM-11004/K)
(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)

AZ ELEKTRONIKA
ALAPJAI
TM-11003/K

(TM-11001/K)
(TM-11003/K)

Az elektronika alapjai

B5, 324 oldal

Zombori Béla

B5, 204 oldal

(TM-11201)
(TM-11203)
ISBN 978(TM-11212/1)
963 9668 25 6

TM-11003/K

yv az elektronika-elektrotechnika szakmavcsalád tagja. A korábbi kiadás kompetencia
átdolgozott változatát 2017-ben ismét kiegéek megfelelően. A könyv az elektrotechnikezdődik, majd az egyenáramú áramkörök
és mágneses tér jellemzőinek, törvényszeomágneses indukcióval foglalkozik. Bemurt, a villamos gépek legfontosabb fajtáit, az
keket. A könyv az elektrotechnika témakör
pítve, logikus sorrendben tárgyalja a teljes

(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11209)

2016.11.10. 12:05:09

TM-11003/K
ISBN 978 963 275 105 4

A könyvet főleg olyan szakmákhoz ajánljuk, ahol az elektrotechnika
nem fő tantárgy, de alapfokú ismeretekre szükség van. A tankönyv
az elektrotechnikai alapfogalmak meghatározásával kezdődik,
majd az egyenáramú áramkörök alaptörvényeit ismerteti. Bemu
tatja a villamos és mágneses tér jellemzőit, törvényszerűségeit is.
TM-11003-K fedél.indd 2-3

Elektronika

ELEKTROTECHNIKA
B5, 436 oldal

Elektrotechnika

Zombori Béla
Az Elektronika c. tankönyv a villamos ipari szakmák számára kifejlesztett tankönyvcsalád tagja. Ez a könyv az elektrotechnika tankönyvekre
építve, a levezetéseket mellőzve összefoglalja az elektronika legfontosabb ismereteit. Nagy előnye a tömörség. A tananyag feldolgozása az
iskolai oktatásban szokásos sorrendben történik, az egyes anyagrészeket
sok ábrával szemléltetve.

TM-11002/K

TM-11002/K

(TM-11001/K)
(TM-11003/K)
(TM-11004/K)
(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201)
(TM-11203)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11209)

Kerékgyártó László

ELEKTRONIKA
TM-11004/K

A villamos szakmák számára kifejlesztett tankönyvcsalád további tagjai:
Az elektrotechnika alapjai
Elektrotechnika
Az elektronika alapjai
Villamos anyagismeret és technológia
A számítástechnika alapjai
A számítástechnika alapjai kiegészítő modul
A villamos mérések alapjai
A villamos gyakorlatok alapjai
Munka és környezetvédelem
Munka és környezetvédelem modul rendszerű szakképzéshez
Gazdasági alapismeretek
Jogi és vállalkozási ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Síkmértan
A műszaki rajz alapjai. Térmértan
A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Villamos rajzi alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Fémipari alapismeretek
Elektrotechnikai feladatgyűjtemény
Elektronikai feladatgyűjtemény
Műszaki rajz feladatok. Síkmértan
Műszaki rajz feladatok. Térmértan
Műszaki rajz feladatok. Géprajzi ismeretek
Műszaki rajz feladatok. Villamos rajzi alapismeretek
Villamos mérési feladatok

Zombori Béla

(TM-11001/K)
(TM-11002/K)
(TM-11003/K)

B5, 292 oldal

(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)

Elektronika

Elektrotechnika

2017.10.12. 14:28:20

A tankönyv az elektrotechnikai alapfogalmak meghatározásával kezdődik, majd az egyenáramú áramkörök alaptörvényeit
ismerteti. A villamos és mágneses tér jellemzőinek, törvénysze
rűségeinek bemutatása után az elektromágneses indukcióval
foglalkozik.

(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201/K)
(TM-11203/K)
(TM-11212/1/K)
(TM-11212/2/K)
(TM-11212/3/K)
(TM-11212/4)

TM-11004/K

Kerékgyártó László

ronika-elektrotechnika szakmacsoport
. Ez a kötet a korábban több kiadást
s követelményei alapján készült átdolében változatlan. A könyv az elektrotásával, egymásra építve, logikus soryalásmód nem elsősorban a szabályok
játítására ösztönöz. A megértést a minsegítik.

zéshez

Elektronika–Elektrotechnika

Hámori Zoltán

(TM-11209)

További információ: www.mkkonyvkiado.hu
TM-11002/K
ISBN 978 963 275 104 7

TM-11004/K
ISBN 978 963 275 106 1

2017.05.23. 8:32:53

TM-11004-K fedél.indd 2-3

A tankönyv sok ábrával, táblázattal szemléletesen tárgyalja az
egyenáramú hálózatok, az aktív hálózatok, a villamos és a mágneses tér jellemzőit. Foglalkozik az elektromágneses indukcióval,
a váltakozó áramú hálózatokkal, a többfázisú hálózatokkal, és
röviden kitér a villamos gépek típusaira is.

2018. 05. 23. 10:54:59

A tankönyv ismerteti a legtöbb elektronikai alkatrész működé
sét és használati jellemzőit, a belőlük felépíthető, leggyakrabban
használt analóg áramköröket és az egyes szakterületeken előforduló összetett áramköröket. A könyv sok ábrával illusztrálva
foglalja össze a legfontosabb ismereteket.
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Elektronika–Elektrotechnika
Kóródi Dávid

chnika-elektronika szakmacsoport szakmegfelelõen szerkesztett, a szakiskolai
anul eleget tevõ ismeretanyag álljon az

közök kiválasztását és használatuk elsa-

ányjelöléseket, az alapvetõ rajzjeleket;
b villamos rajzok elemzésében;
s építészeti rajzok készítésébe és olva-

abb villamos rajzjeleket és tulajdonságaatok és az ábrák jegyzéke segíti az anyag

Kóródi Dávid – Tóth S. Róbert Villamos szakrajz alapismeretek

nításának célja, hogy
orábban megszerzett tudásanyagát és
etkörben;
lessze a tanulók szerkesztési, ábrázolási,

Kóródi Dávid – Tóth S. Róbert

Tóth S. Róbert

Hámori Zoltán

VILLAMOS SZAKRAJZ
ALAPISMERETEK

VILLAMOS GÉPEK
MK-5302
Villamos gépek

Villamos szakrajz
alapismeretek

KP-2267
A4, 80 oldal

onosító: 2267

B5, 264 oldal

VILLAMOS
GÉPEK

A VILLAMOS GÉPEK című tankönyv a szerző korábban több kiadást is megélt könyvének kompetencia alapú képzés követelményei alapján készült átdolgozása, amelynek
tananyagtartalma ebben a kiadásban az új kerettantervekben megjelenő új elemekkel bővült. A kiadvány tömören bemutatja a transzformátorokat, a szinkrongépeket,
az aszinkrongépeket és az egyenáramú gépeket. A tankönyv gyakorlati oldalról tárja fel
az ismereteket. A tananyag elsajátítását számpéldák és feladatok segítik.
Részletes információ:
www.mkkonyvkiado.hu

63 337 040 X

Hámori
Zoltán

Képzômûvészeti Kiadó
MK-5302
ISBN 978-963-16-6694-6

1/9/07 11:14:15

A tankönyv gyakorlati példákon keresztül fejleszti a tanulók
szerkesztési, ábrázolási és rajzolvasási képességeit. A könyv segít a célnak megfelelő rajzeszközök kiválasztásában és használatuk elsajátításában. Ismerteti a szabványos rajzjeleket, jelölé
seket.
MK-5302_Borito_14mmGer_2018-07.indd 1

ára fejlesztett tankönyvcsalád további tagjai:

ek

Malya János, Dr. Nagy lóránt,
Farkas andrás, Kapolyi Zoltán

Bencsik Ferenc Pál VillaMoS gépeK elMélete
éS gyaKorlata

VILLAMOS ANYAGISMERET
ÉS TECHNOLÓGIA

a könyv elméleti fejezetei a villamos gépek felosztását, működésének fizikai
alapjait, jellemzőit ismertetik. a gyakorlati részben a különböző típusú gépek
mérésének módszereit részletezik a szerzők.
A könyv tartalma:

TM-11005/K

Villamos anyagismeret és technológia

k

(TM-11001/K)
(TM-11002/K)
(TM-11003/K)
(TM-11004/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201)
(TM-11203)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11209)

Malya János

Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva
MK–6087-6

Villamos
anyagismeret és
technológia

03/07/18 08:39

A kiadvány tömör, összefoglaló tájékoztatást ad a transzformátorokról, a szinkrongépekről, az aszinkrongépekről és az egyen
áramú gépekről. Kevésbé elméleti, inkább a témával kapcsolatos
gyakorlati szempontokat tár fel, nem igényel magas szintű mate
matikai ismereteket.

Villamos gépek elmélete: a villamos gépek fajtái és jellemzőik,
· egyenáramú
gépek, transzformátorok, szinkrongépek, aszinkrongépek;
gépek gyakorlata: szinkrongépek, aszinkrongépek
· ésVillamos
egyenáramú gépek vizsgálata.

B5, 312 oldal

Malya János, Dr. Nagy lóránt,
Farkas andrás, Kapolyi Zoltán

Dr. Nagy Lóránt

VillaMoS gépeK
elMélete
éS gyaKorlata

Farkas András
Kapolyi Zoltán

VillaMoS gépeK elMélete éS gyaKorlata

Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva - Bencsik Ferenc Pál

gia c. tankönyv a Tankönyvmester Kiadó
nyve. Ez a kötet a korábban több kiadást is
és követelményei alapján készült átdolgoegében változatlan. A könyv első része a
asfémek, valamint ötvözeteik tulajdonsámos ipari felhasználásával foglalkozik. Isemfémes szerkezeti anyagokat is. A könyv
asznált szerelési anyagokat, alkatrészeket,
smerteti.

zakképzéshez

MK-5302

33 370407

muveszetikiado.hu

VILLAMOS GÉPEK
ELMÉLETE
ÉS GYAKORLATA
MK-6087-6

Műszaki Könyvkiadó Kft.
telefon: (06-1) 437-2405
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93. fax: (06-1) 437-2404
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu
www.muszakikiado.hu

MK–6087-6

TM-11005/K

iSBN 978-963-16-6087-6

B5, 212 oldal

ISBN 978 963 275 107 8

TANKÖNYVMESTER

9 789632 751078

K I A D Ó

2015.03.10. 15:34:42

168x238_villamos_9mm.indd 1

A könyv első része a metallográfiával, a vasfémek és nemvasfémek, valamint ötvözeteik tulajdonságaival, megmunkálhatóságával és villamos ipari felhasználásával foglalkozik. Ismerteti a villamos iparban szükséges nemfémes szerkezeti anyagokat, az elektronikai iparban használt szerelési anyagokat, alkatrészeket.
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2013.09.30. 7:19

Napjainkban az életünk elképzelhetetlen lenne a különböző típusú
villamos gépek nélkül. A könyv elméleti fejezetei a villamos gépek
felosztását, működésének fizikai alapjait és jellemzőit ismertetik.
A gyakorlati részben a különböző típusú gépek mérésének módszereit részletezi.

MK–6084-5

GERGELY ISTVÁN

MÉRÉSTECHNIKAI
ALAPISMERETEK

MÉRÉSTECHNIKAI
ALAPISMERETEK
ELEKTRO-MODUL
SOROZAT

MÉRÉSTECHNIKAI ALAPISMERETEK

szolgáló rövid összefoglalók találhatók. Az ellenőrző kérggő, önálló munkát igénylő, a tudás ellenőrzését segítik,

de illeszkedik az elektrotechnika–elektronika szakmacsoövetelményeihez, valamint megfelel az érettségi vizsgaszakképzés Központi Programjaiban, illetve Szakmai- és
akat is követi.
delkeznek alapvető villamos ismeretekkel és a gyakorlati
i a villamos méréstechnika alapjait.

MK-6084-5
ISBN 978-963-16-6084-5

TM-11012/4
A4, 50 oldal



TM-11012/4
ISBN 978 963 275 062 0

A tankönyv a méréstechnika alapfogalmait, a mérési hibák isme
reteit tárgyalja. A különböző mérőműszerek jellemzőit, illetve
a mérések elvégzéséhez elengedhetetlen nemzetközi mértékegységrendszert (SI) is leírja. A kiadvány a mérőlaborok rendjével
és szabályaival zárul.

9 789632 750620

TM-11012-4 A műszaki rajz alapjai Villamos rajzi alapismeretek fedél.indd 2-3

Gyetván Károly

A villamos
mérések alapjai

TM-11008/K

A villamos mérések alapjai

(TM-11001/K)
(TM-11002/K)
(TM-11003/K)
(TM-11004/K)
(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201)
(TM-11203)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11209)

TM-11008/K

k

ek
pismeretek

A MŰSZAKI RAJZ
ALAPJAI
Villamos rajzi
alapismeretek



B5, 112 oldal

számára fejlesztett tankönyvcsalád további tagjai:

k
pismeretek

Molnár Ervin

MK-6084-5





















könyv a Tankönyvmester Kiadó szakmai tanEz a kötet a korábban több kiadást is megélt
követelményei alapján készült átdolgozása.
ben változatlan. A könyv a klasszikus villamos
masak arra, hogy a tanulók az elméletben tamban, mérőteremben az alkalmazás készségét
gondolkodást, többirányú figyelmet igényel.
ken kívül a leggyakrabban használt villamos
ználatának lehetőségeit és korlátait ismerteti.

endszerű szakképzéshez

Lándor Béláné



dése közben bonyolult fizikai folyamatok zajlanak, ameuk. A belső áramkörök folyamatai érzékszerveinkkel nem
sgálatokkal következtethetünk. A villamosiparban ezért
és mérési eljárások.
it, a mérési hibák ismereteit tárgyalja. A különböző méelvégzéséhez elengedhetetlen nemzetközi mértékegységndje, a dokumentációkészítés és a biztonságtechnika is

odul
alapjai

Elektronika–Elektrotechnika

Gergely István

TANKÖNYVMESTER

2017.10.05. 14:55:13

A könyv a villamosipari szakközépiskolákban a szakrajz tantárgy keretén belül oktatott villamos rajzjeleket, különféle jel
képes jelöléseket, rajzi egyszerűsítéseket tartalmazza. Mindezek
a rajzolvasáshoz szükségesek, csakúgy, mint a műszaki dokumentációkban, rajzrendszerekben való eligazodás képessége.

Gyetván Károly

Fóris Tibor

A VILLAMOS MÉRÉSEK ALAPJAI

A MŰSZAKI RAJZ ALAPJAI
Térmértan

TM-11008/K

TM-11012/2

B5, 148 oldal

A4, 178 oldal

K I A D Ó

2011.09.29. 15:52

A tankönyv a klasszikus villamos méréseket ismerteti, amelyek
alkalmasak arra, hogy a tanulók az elméletben tanult fogalmak
és a közöttük fennálló összefüggések, törvényszerűségek igazolásán túl az iskolai laboratóriumban, mérőteremben megszerezzék
az alkalmazás készségét.

A könyv A műszaki rajz alapjai –Villamos rajzi alapismeretek című
tankönyvhöz készült, a villamos rajzok készítésének és olvasásának
gyakorlásához szükséges feladatlapokat tartalmazza. Minden feladatlap más-más rajzfeladatot tartalmaz az egyszerű mértani szerkesztéstől kezdve a bonyolult térmértani szerkesztésig.
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ELEKTROTECHNIKA
ELEKTRONIKA
Feladatgyűjtemény
és megoldások
KP-2241
B5, 240 oldal

RAJZI

TM-11203
B5, 216 oldal


TM-11203
ISBN 978 963 275 068 2

TM-11203_Borito_2018-06.indd 1



 



























 




11/06/18 16:09

A feladatgyűjtemény elsősorban a Kiadó három alapozó elektronikai (Az elektronika alapjai, az Elektronika és a Digitális elektronika)
tankönyvének használatához nyújt segítséget, mivel követi azok
felépítését, gondolatiságát. A könyvben megtalálhatók a fela
datok levezetései és megoldásai is.

Kerékgyártó László

Mihály László

ELEKTROTECHNIKAI
FELADATGYŰJTEMÉNY

ELEKTRONIKAI
TESZTGYŰJTEMÉNY

TM-11201

TM-11204

B5, 156 oldal

B5, 124 oldal





ELEKTROTECHNIKAI
FELADATGYŰJTEMÉNY




9 789632 750682
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N
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Zombori Béla

 

 


Az összeállítás a tanulmányi versenyek alapozó és speciális feladatait szakmánkénti csoportosításban tartalmazza. Előnye,
hogy a feladatok és az eredmények közlése mellett sok kidolgozott mintapéldát is bemutat. A kötet jól használható tantermi
képzésben, valamint otthoni önálló tanuláshoz is.
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Elektronika–Elektrotechnika

Gyuris Ferenc

TM-11201
ISBN 978 963 275 067 5

9 789632 750675

A könyv a Kiadó Az elektrotechnika alapjai és az Elektrotechnika
című tankönyvéhez készült. Az elméleti anyagok jobb megértését és begyakorlását teszi lehetővé. Megoldott mintapéldákat és
megoldandó feladatokat tartalmaz. Röviden ismerteti a komplex
számok fogalmát és a velük végezhető műveleteket.
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A könyv az utóbbi évek érettségi és felvételi feladatainak meg
felelő tesztek gyűjteménye, mely magába foglalja a megoldáso
kat is. A témák szerint csoportosított feladatsorok az egyszerűbb
és bonyolultabb feleletválasztásos tesztkérdések különböző típu
sait tartalmazzák.

Zombori Béla

Digitális
elektronika

yv az elektronika-elektrotechnika szakmacsoalád egyik alapozó könyve.
st megélt könyv kompetencia alapú képzés kögozása. A könyv tananyagtartalma lényegében

apjainak összefoglalása után megismerhetik a
k jellemzőit, a kombinációs és sorrendi hálószereit, valamint legfontosabb alapáramkörök
égeit.

t számára

meretek
k

Horváth Zoltán

TM-11015/K

Juhász Róbert

B5, 160 oldal

Masa László

IPARI ELEKTRONIKA
IPARI ELEKTRONIKA

meretek

59223 borito_59223 Ipari elektro 2016.02.11. 11:26 Oldal 1

Digitális elektronika

l

apjai

erű szakképzéshez

DIGITÁLIS ELEKTRONIKA

TM-11015/K

(TM-11001/K)
(TM-11003/K)
(TM-11003/K)
(TM-11004/K)
(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201)
(TM-11203)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
ISBN 978(TM-11212/3)
963 9668 25 6
(TM-11212/4)
(TM-12015)
(TM-12003)
(TM-12005)
(TM-12008)
(TM-12010)

Elektronika–Elektrotechnika

Zombori Béla

TM-11015/K

59 223

ISBN 978 963 275 115 3

9 789632 751153

2012.06.28. 15:37

MK-59223
HORVÁTH ZOLTÁN
JUHÁSZ RÓBERT–MASA LÁSZLÓ

B5, 328 oldal

Ipari
elektronika

MK-59223

Az elektronika oktatásában egyre inkább önálló területet követel
magának a digitális áramkörök oktatása, ezért a Kiadó önálló kötetben jelenteti meg korunk egyik gyorsan fejlődő tudományterületének ismeretanyagát. A tankönyv a digitális alapáramkörök
jellemzőit, alkalmazási területeit foglalja össze.

ISBN 978-963-16-1775-7

Általános érvényű szabályok, elvi sémák mellett létező áramköröket, működő, széles körben elterjedt eszközöket mutat be
a kiadvány a digitális alapáramköröktől a mikroprocesszorokig,
a nem villamos mennyiségek villamos mérésétől az elektronikus merőkészülékekig.

al 1

Kliment Tibor

Szerzői kollektíva

HÁZTARTÁSI GÉPEK
MK-59322
B5, 180 oldal

telefon: (06-1)437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu
ISBN 978-963-16-1902-7

ELEKTROTECHNIKAI
SZAKISMERETEK
MK-59141
B5, 576 oldal

MK-59141

ki Könyvkiadó Kft
.
Budapest, Szentendrei út 91–93.
: vevoszolg@muszakikiado.hu

22

Háztartási gépek

A tankönyv tartalmazza a szakma alapvető ismereteit,
összefüggéseit, leírja a villamos jelenségeket, folya
matokat és magyarázatukat. Megismertet a villamos
berendezésekkel, alkatrészekkel, alkalmazásukkal és
védelmükkel. Az anyag megértését nagyban segítik
a szemléletes ábrák és összefoglaló táblázatok.

ELEKTROTECHNIKAI SZAKISMERETEK

ELEKTROTECHNIKAI
SZAKISMERETEK

MK-59141
ISBN 978-963-16-0619-5

9

789631

A könyv először a villamos biztonságtechnika kérdéseit tárgyalja,
majd a villamos hőfejlesztés elvét, a hőfejlesztő készülékeket,
a mosó- és mosogatógépeket, a lakáskarbantartó gépeket, a konyhai kisgépeket, a testápoló készülékeket, végül a hűtőgépeket.
Minden fejezetet ellenőrző kérdések és feladatok zárnak.

606195

A könyv tömör, könnyen értelmezhető és mégis szakszerű leírá
sok, magyarázatok révén megismertet a villamos berendezések
kel, alkatrészekkel, azok alkalmazásával és védelmükkel. Kitekint az energiatermelés, a környezetvédelem és az adatvédelem
területére is. A tananyag megértését színes ábrák segítik.
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Elektronika–Elektrotechnika

Dr. Balázs László
Dr. Balázs László

AUTOMATIKA

Automatika

MK-59289

Az elektronika-elektrotechnika szakmacsoport számára
kifejlesztett tankönyvcsalád további tagjai:

MK-59289

(TM-11001/K)
(TM-11002/K)
(TM-11003/K)
(TM-11004/K)
(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201)
(TM-11203)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-12015)
(TM-12003)
(TM-12005)
(TM-12008)
(TM-12010)

TM-11013/K
ISBN 978-963-275-114-6

A kiadvány az általános elvekből kiindulva egyszerű, könnyen
érthető példák segítségével magyarázza el a vezérlés- és szabá
lyozástechnika, a PLC-k, valamint a robottechnika tananyagát.
A részletek kellő mélységű tárgyalása utáni ismerteti a műszaki
fejlődés jelenlegi szintjének megfelelő megoldásokat.
9

mutatja a PLC-k fizikai alkotóelemeit,
megoldott vezérlés dokumentálását.
példák találhatóak a PLC-programo-

PLC ismeretek és példatár

Maczik Mihály András

PLC
ismeretek és
példatár

B5, 284 oldal

789632 751146

gépészeti alapismeretek.indd 1

elképzelhetetlen korszerű félvezető
n eszközök egyik csoportját PLC-nek,
vezérlőknek (Programmable Logic
övid általános áttekintést ad sok cég
ztott típuson (OMRON CP1L) kereszet, programrészleteket nyújt az olvasó

GÉPÉSZETI
ALAPISMERETEK
TM-11013/K

Gépészeti alapismeretek

Az elektrotechnika alapjai
Elektrotechnika
Az elektronika alapjai
Elektronika
Villamos anyagismeret és technológia
A számítástechnika alapjai
A számítástechnika alapjai kiegészítő modul
A villamos mérések alapjai
Alapgyakorlatok. A villamos gyakorlatok alapjai
Munka és környezetvédelem
Munka és környezetvédelem modul rendszerű szakképzéshez
Gazdasági alapismeretek
Jogi és vállalkozási ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Síkmértan
A műszaki rajz alapjai. Térmértan
A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Villamos rajzi alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Alapgyakorlatok. Fémipari alapismeretek
Elektrotechnikai feladatgyűjtemény
Elektronikai feladatgyűjtemény
Műszaki rajz feladatok. Síkmértan
Műszaki rajz feladatok. Térmértan
Műszaki rajz feladatok. Géprajzi ismeretek
Műszaki rajz feladatok. Villamos rajzi alapismeretek
Elektronikus gyakorlatok. Analóg áramkörök
Digitális technika
Híradástechnika
Alkalmazott számítástechnika
Elektronikus mérések. Analóg áramkörök

ISBN 978-963-16-1683-5

Gépészeti
alapismeretek

Szabó István

TM-11013/K

MK-59289 Automatika

B5, 200 oldal

Szabó István
Ez a Gépészeti alapismeretek c. könyv, a Műszaki Könyvkiadó elektronikaelektrotechnika szakmacsoport számára kifejlesztett tankönyvcsaládjának tagja.
Ez a kötet a korábban több kiadást megélt könyv kompetencia alapú képzés követelményei alapján készült átdolgozása. A könyv tananyagtartalma lényegében
változatlan. Bemutatja a statikai és szilárdságtani fogalmakat, méretezési eljárásokat, amelyek ismerete lehetővé teszi a fontosabb gépelemek megválasztását,
ill. működésük elemzését. Ajánljuk a könyvet mindazon szakmák számára, ahol
alapozó szinten gépészeti ismeretek elsajátítása szükséges.

2011.09.13. 15:43

A könyv a villamos ipari és rokon szakmák számára foglalja össze
a mechanikai alapismereteket, a legfontosabb gépelemeket, a különféle hajtásokat és – kivonatosan – a mechanizmusok elmé
letét. Az egyes témákat méretezési eljárások, valamint részletes
magyarázó ábrák egészítik ki.

Maczik Mihály András

Láposi Zoltán

PLC ISMERETEK
ÉS PÉLDATÁR

Kiss Tibor

TM-13001

SEGÉDLET ÉS MUNKAFÜZET

B5, 132 oldal

TM-11205

C# PROGRAMOZÁSI

TM-13001

TM-11205

B5, 176 oldal

TM-11205
ISBN 978-963-275-124-5

TM-13001
ISBN 978-963-275-125-2

9 789632
789632 751245
751245
9

TM-11205_Borito_2018-06.indd 1

A hiánypótló mű nemcsak elméleti oldalról közelíti meg a PLC-technikát, hanem számos feladat megfogalmazásával és megoldásával igazi útmutatóként szolgál felhasználók részére. Az első
fejezetben megismerhetjük a a PLC-k fizikai alkotóelemeit, programozásukat és a PLC-vel megoldott vezérlés dokumentálását.
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05/06/18 09:58

A könyv a magas szintű, objektumorientált programozási nyelv,
a C# segítségével igyekszik bevezetni olvasóját a programo
zás világába. Bár a programozás elméletével nem foglalkozik,
az egyes feladatok megoldásához szükséges fontos fogalmakat
tisztázza.

Számítógéppel
támogatott
technológiák
CNC, CAD/CAM

Kocziszky Attila

Mátyási Gyula

SZÁMÍTÓGÉPPEL
TÁMOGATOTT
TECHNOLÓGIÁK,
CNC, CAD/CAM

A könyv szerzője több évtizede foglalkozik hangszer
kesztéssel. Az ennek során szerzett tapasztalatai alap
ján állította össze ezt a könyvecskét, amely a szoftver
használatának bemutatása mellett megismerteti ol
vasóját a hangszerkesztés legfontosabb tudnivalóival.
Azért választotta az Audacityt, mert ingyenessége ré
vén bárki által elérhető, Windows, MAC és Linux plat
formra egyaránt telepíthető, és az alapismeretek átadá
sára kiválóan alkalmas.
A könyv megtanít bennünket többsávos felvételek fel
dolgozására, podcastek, rádiós anyagok és reklámspo
tok gyártására, internetes hangforrások anyagának au
tomatikus rögzítésére vagy hanglemezek és kazetták
hanganyagának digitalizálására.

Hangszerkesztés az audacityvel

Sági György
Mátyási Gyula
Sági György

HANGSZERKESZTÉS
AZ AUDACITYVEL

kocziszky attila

MK-5401
B5, 120 oldal

MK-6048-6
telefon: (06-1)437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu

B5, 424 oldal

ISBN 978-963-16-6048-7

MK-5401
ISBN 978-963-16-6699-1

MK 5401 Hangszerkesztes.indd 1

A kiadvány azokat a korszerű üzemi rendszereket foglalja össze,
amelyek működésében döntő szerepet játszik a számítógép.
A konkrét példák akkor is segítséget nyújtanak, ha a későbbiekben nem ugyanilyen rendszerekkel kerül kapcsolatba az olvasó.
Fő fejezetek: CNC-alapok, CNC-programozás, Robotok, A CAD/
CAM alapjai, alkalmazásai, Gyártórendszerek.

MK-5401

dó Kft.
entendrei út 91–93.
@muszakikiado.hu

Elektronika–Elektrotechnika

2018.01.25 10:29:34

A kiadvány a szoftver használatának bemutatása mellett megismerteti olvasóját a hangszerkesztés legfontosabb tudnivalóival.
A könyv megtanít bennünket többsávos felvételek feldolgozásá
ra, podcastek és reklámspotok gyártására, internetes hangforrások
anyagának automatikus rögzítésére vagy kazetták hanganyagá
nak digitalizálására az Audacity nevű ingyenes programban.
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3.

ezetek zsaluzatai; vízszintes szerkezetek zsaluzatai; födémzsaluza-

ôrzése szereléskor; rendszerzsaluzás állványai; rendszerzsaluzatok

emezés; rendszerzsaluzatok, állványok elôszerelése; zsaluanyagok

ványok anyagainak tárolása; rendszerzsaluzatok, állványok mozga-

állványok alkalmazása.

einkrôl:

Móra Ibolya

RENDSZERZSALUZATOK
ÉS -ÁLLVÁNYOK
elmélet és gyakorlat

Építőipar

RENDSZERZSALUZATOK
ÉS -ÁLLVÁNYOK

Bakó Judit

FALAZÁS, VAKOLÁS

MK-5617
Könyvünk a kômûves szakmát tanulók számára készült.

A4, 176 oldal

Fô témakörei: kitûzési ismeretek; falszerkezetek anyagai; falszerkezet készítése; falszerke
zetek tervei; falazott falszerkezetek, téglakötések; építési kötôanyagok; habarcsok; vakolási
ismeretek; szakmai számítások.

falazás, vakolás

mára készült. Az épületszerkezetek kivitelezéséhez elengedhetetlenül

dszereit mutatja be. Fôbb fejezetei: épületszerkezetek zsaluzása;

RENDSZERZSALUZATOK ÉS -ÁLLVÁNYOK

Móra Ibolya

MK-5610

Bakó Judit

falazás,
vakolás

B5, 420 oldal

További információ az építôipari szakmák tankönyveirôl:

MK-5617

www.mkkonyvkiado.hu

MK-5610
ISBN 978-963-16-6613-7

A tankönyv az ács- (állványozó-) szakmát tanulók számára ké
szült, de a kőművesszakmát választóknak is hasznos olvasmány.
Az épületszerkezetek kivitelezéséhez elengedhetetlenül szükséges állványok és zsaluzatok korszerű rendszereit mutatja be.
A könnyebb megértést számos ábra és rajz segíti.
MK 5610 Falazas vakolas 2019febr19 CS3.indd 1

Csák László

árt környezettudatos és energiahatékony szemlélettel és szerkezeti

a projektmunkára. Minden fôfejezet elején felvet egy problémát,

ációhoz jut az olvasó, amelynek segítségével a felvetett probléma

ortokban, közös, kompromisszumokra épülô munka eredménye.

MAGASÉPÍTÉSTAN I.

Filotás János

mát tanulóknak készült, de az építészet, az épületek szerkezeti

. Rendszerbe foglalva, tematikusan tárgyalja a klasszikus épület-

Csák László—Filotás János—Kaczur András—Lovrencsics Ferenc

MAGASÉPÍTÉSTAN I.
Építôipari alapismeretek, építési ismeretek

Kaczur András
Lovrencsics Ferenc

MAGASÉPÍTÉSTAN I.
Építőipari alapismeretek,
Építési ismeretek

nkrôl:

MK-5622

MK-5622
A4, 292 oldal

MK-5622
ISBN 978-963-16-6596-3

Az elsődleges rendszerező elv az ismeretanyag logikai és tartalmi
összetartozása, amit a fejezetek jellege mutat. A tankönyv feje
zetei egy-egy projektmunkán vezeti végig a tanulókat a probléma felvetésétől az építési feladat megfogalmazásán át a meg
oldásig. A cél elérését rávezető feladatok, útmutatások segítik.
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MK-5610

MK-5617
ISBN 978-963-16-6618-2

2019.11.18 09:22:03

A tankönyv a kőművesszakmát tanulók számára készült. Átfogja
a kőművesszakma ismereteit a felhasznált anyagok bemutatásától a műveletek ismertetéséig. Fő témakörei: kitűzési ismeretek, falszerkezetek anyagai; falszerkezet készítése; falszerkezetek
tervei; falazott falszerkezetek, téglakötések; építési kötőanyagok.

Építőipar

Hédi Zoltán
HÉDI ZOLTÁN

entes munkavégzés feltételeit részletezzük.

séglet meghatározásáról van szó.

átítása érdekében a részegységeket összegezéssel és a
kal zárjuk.

ÉPÍTŐIPARI KÖZÖS FELADATOK

kban alkalmazható 0459-06 Építőipari közös feladatok
a össze.

nység alapfeladataival foglalkozunk.

ÉPÍTŐIPARI
KÖZÖS FELADATOK

ÉPÍTŐIPARI KÖZÖS
FELADATOK

Brlás Pál

SZILÁRDSÁGTAN

MK-6519-2
Könyvünk a magasépítô és mélyépítô technikus szakmát tanulók számára készült. Épületek,

B5, 180 oldal

építmények tartószerkezeteinek szilárdsági ellenôrzésével, méretezésével foglalkozik.
A könyv olvasója az Eurocode építôipari szabvány elveivel és módszereivel ismerkedhet
meg, amelyek használatát a kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítenek elsajátítani.
Fô témakörei: alapfogalmak; igénybevételek, feszültségek fajtái, alakváltozások; az erôtani
méretezés alapelvei; terhek; ellenôrzés, méretezés húzó, nyomó, nyíró, hajlító és összetett

SZILÁRDSÁGTAN

ÖS FELADATOK

MK-5601

B RLÁS P ÁL

B5, 320 oldal

igénybevételre; tartók alakváltozásai; statikailag határozatlan szerkezetek; statikai tervek.

További információk építôipari szakmai tankönyveinkrôl:

MK-5601

MK-5601
ISBN 978-963-16-6597-0

Tankönyvünk az első részben az építési tevékenység alapfeladataival foglalkozik. A második fejezetben a könyv a balesetmentes
munkavégzés feltételeit részletezi. A harmadik részben az anyagszükséglet meghatározásáról van szó. Az elsajátítást gyakorlatias
feladatok segítik.
MK-5601_Borito_B1-B2-B3-B4_2018-06.indd 1

08/06/18 09:22

A tankönyv az épületek és építmények tartószerkezeteinek szilárdsági ellenőrzésével, méretezésével foglalkozik. A könyv olvasója
az Eurocode építőipari szabvány elveivel és módszereivel ismer
kedhet meg, amelyek használatát a kidolgozott példák és gyakorló feladatok segítik elsajátítani.

Bán Tivadarné
Brlás Pál

MK-5618

VASBETON
SZERKEZETEK

B5, 192 oldal

Könyvünk a magasépítô és mélyépítô technikus szakképzésben tanulók számára készült.
Fô témakörei: a vasbeton szerkezetek anyagai; a méretezés szabványai; a legfontosabb
terhek, tehercsoportosítások és biztonsági tényezôk; igénybevételek; derékszögû négyszög
keresztmetszetû, hajlított vasbeton szerkezetek ellenôrzése, tervezése; fejlemezes vagy T keresztmetszetû hajlított tartók; vasbeton lemezek számítása hajlításra; nyírt keresztmetszetû
gerendák számítása; központosan nyomott vasbeton szerkezetek számítása; pecsétnyomás; használhatósági határállapotok; szerkesztési szabályok; komplex feladat megoldása;
vasbeton szerkezetek kivitelezése. A számításokhoz szükséges táblázatok a mellékletben
kaptak helyet.

VASBETON SZERKEZETEK

STATIKA

Brlás Pál

VASBETON
SZERKEZETEK

MK-5606
B5, 296 oldal

További információ az építôipari szakmák tankönyveirôl:
www.mkkonyvkiado.hu

MK-5606

MK-5606

MK-6519-2
ISBN 978-963-16-6519-2

MK–6519-2

www.mkkonyvkiado.hu

ISBN 978-963-16-6620-5

A tankönyv a magasépítő és mélyépítő technikus szakképzésben
tanulók számára készült. Fő témakörei: statikai alapfogalmak; síkbeli
erőrendszer eredő ereje, egyen súlyozása; tartók; statikailag határozott tartók támaszerői; statikailag határozott tartók belső erői, belső
erőábrák; rácsos tartók rúderőinek meghatározása; keresztmetszeti
jellemzők.
MK-5606_Borito_11mmGer_2018-06.indd 1

25/06/18 09:43

A tankönyv a magasépítő és a mélyépítő technikus szakképzésben
tanulók számára készült. Fő témakörei: a vasbeton szerkezetek
anyagai; a méretezés szabványai; a legfontosabb terhek, tehercsoportosítások és biztonsági tényezők; igénybevételek; szerkesztési
szabályok, valamint komplex feladatok.
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Építőipar
Csepcsényi Lajosné

Padosné Sombor Edit

KITŰZÉSI ISMERETEK

dézia alapjai; vízszintes mérések; a vízszintes és

pületek helyének kitûzése; a zsinórállvány; mér

MK-5602

Csepcsényi Lajosné

kitûzési ismeretek

nikus szakmát tanulók számára készült. Az épí

ôsége szempontjából meghatározó jelentôségû

gasságmérés; mérési eredmények megjelenítése;

kitûzési ismeretek

A rajzolás és a szerkesztés lépéseit színekkel különíti el egymástól. Ezzel a látványos és áttekinthetô megoldással a szerkesztés folyamata egyetlen ábrán is követhetô és még több esztétikai élményt nyújt. A könyv átöleli az ábrázoló geometria
teljes tartalmát az alapvetô szerkesztési feladatoktól a legösszetettebb térbeli problémák megoldásáig. A kötet mind tartalmában, mind megjelenésében kifejezetten könnyed és izgalmas. Figyelmesen olvasva és tanulmányozva élményszerû
ismeretszerzést nyújt azok számára is, akik elsô megközelítésben idegenkedtek az ábrázoló geometria tantárgytól.

B5, 204 oldal

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

Tankönyvünk sajátos módon könnyíti meg az ábrázoló geometria megértését és a szerkesztési módszerek elsajátítását.

Padosné Sombor Edit

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA

MK-5603
A4 , 144 oldal

További információk építôipari szakmai tankönyveinkrôl:
www.mkkonyvkiado.hu/szakismeret/epitoipar

nkönyveinkrôl:

MK-5603

MK-5602
978-963-16-6614-4

MK-5602

oipar/

MK-5603
ISBN 978-963-16-6617-5

2017.06.12 23:48:42

A könyv az építőipari kivitelezés első, az építmény minősége
szempontjából meghatározó jelentőségű lépésével foglalkozik.
Fő témakörei: a geodézia alapjai; vízszintes mérések; a vízszintes
és magasságmérés eszközei, módszerei; magasságmérés; mérési
eredmények megjelenítése; a kitűzés alapelve; a kitűzés módszerei; épületek helyének kitűzése; a zsinórállvány; mérnökgeodéziai
feladatok.
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A tankönyv sajátos módon könnyíti meg az ábrázoló geometria megértését és a szerkesztési módszerek elsajátítását. A rajzolás és a szerkesztés lépéseit színekkel különíti el egymástól. Ezzel
a látványos és áttekinthető megoldással a szerkesztés folya
mata egyetlen ábrán is követhető, és még több esztétikai élményt
nyújt. A könyv átöleli az ábrázoló geometria teljes tartalmát
az alapvetőtől a legnehezebb szerkesztési feladatokig.

Építőipar

Szigeti-Szászné Nagy Csilla

ÚTVIZSGÁLATOK ÉS
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

dást a minôségi elvárások között az alapfogalmak
tein elvárt minôség megfogalmazásáig úgy, hogy
mai és vizsgakövetelményeket. Az új ismereteket
n „száraz” tartalom és a mindennapi élethez, szak
egységében, bôvíteni a leírt tartalmakhoz kapcso
tni tudás képességét, az Olvasó aktív részvételét.
ôségellenôrzés az útépítésben; az építéskivitelezés
zútfejlesztés; a gyorsforgalmi utak üzemeltetésének

ák tankönyveirôl:

útvizsgálatok és minôségbiztosítás

59 207 borito uj_Layout 1 2011.04.21. 13:56 Oldal 1

Szigeti-Szászné Nagy Csilla

Útvizsgálatok
és minôségbiztosítás

Kádár Jenő

TALAJMECHANIKA,
ALAPOZÁS

Kádár Jenő

MK-5628

Talajmechanika,
alapozás

B5, 112 oldal

MK-59207

MK-5628
ISBN 978-963-16-6689-2

MK-5628

B5, 128 oldal

Mûszaki Kiadó

2018.09.21 12:03:35

Mûszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu

telefon: (06-1) 437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu
ISBN 978-963-16-1539-5

A kiadvány célja, hogy segítse az eligazodást az elvárások között az alapfogalmaktól a közlekedésépítés különböző területein
elvárt minőség megfogalmazásáig. A könyv felépítésében követi
a szakmai és vizsgakövetelményeket. Az új ismereteket konkrét
feladatokon keresztül gyakoroltatja be.

ényünk, gyalogosként járdákat, kerékpárosként
közutat veszünk igénybe erre a célra. Ezeket
majd üzemeltetni és fenntartani szükséges.
et a tevékenységeket tanulják vagy már a gyakorl az útépítô és -fenntartó technikus szakképesítés
-fenntartás tantárgy követelményeit vettük figyeatja. A szakképesítés megszerzésén túl a tankönyv
ató a közlekedésépítésben dolgozó, de ilyen végszámára.

ÚTÉPÍTÉS ÉS -FENNTARTÁS

59 205 borito

k tankönyveirôl:

Tóth-Nagy Terézia
Szigeti-Szászné Nagy Csilla

ÚTÉPÍTÉS ÉS -FENNTARTÁS

7/7/09

11:51 AM

A könyv tárgyalja a geológiát, talajmechanikát és az alapozást.
A különböző építmények alapozása nem képzelhető el a talaj
mechanikai ismeretek elsajátítása nélkül, ehhez geológiai tudás
szükséges. E szakkönyv a teljes ismeretanyag átfogására törekszik; az elméleti ismeretekkel és gyakorlati kérdésekkel is foglalkozik.
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Tóth-Nagy Terézia

Ratkay Zoltán

Szigeti-Szászné

Treerné Tihanyi Ildikó

Nagy Csilla

FÖLDMÉRÉSTAN 2.

ÚTÉPÍTÉS ÉS
-FENNTARTÁS

MK-59205
A4, 92 oldal

MK-5627

RATKAY ZOLTÁN
TREERNÉ TIHANYI ILDIKÓ

MK-5627
ISBN 978-963-16-6688-5

MK-5627

B5, 344 oldal

Földméréstan 2.
Mûszaki Kiadó

Mûszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu

telefon: (06-1)437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu

59 205

ISBN 978-963-16-1655-2

MÛSZAKI KIADÓ

A tankönyv az útépítés és -fenntartás tantárgy követelményeit
tartalmazza. A szakképesítés megszerzésén túl kézikönyvként
is felhasználható a közlekedésépítésben dolgozó, de szakmai
végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára.

A tankönyv célja elősegíteni, hogy a közlekedésépítés, valamint
az ehhez kapcsolódó munkák során szükséges kitűzési feladatokat megfelelő szakmai tudással rendelkező szakemberek lássák
el, és irányítsák.
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Ratkay Zoltán

pfogalmak (a földméréstan felaés helyettesítő felületei, a helys fogalma és a mértékegységek)
zintes mérés eszközeit és gyakorkitűzési feladatok megoldási
gmérést. A könyv negyedik, szögletesen tárgyalja a hagyományos
olitok felépítését, ill. működését,
menetét és a mérések kiértékelési
gmérés alapfogalmait és módszekus magasságmérést) ismerteti.
egyre jobban terjedő GPS rends alapjait és eszközeit.
z egyes mérési feladatokra részés példákat mutat a mérési jegy-

TM-71003

Csepcsényi Lajos Lászlóné

B5, 128 oldal

Balogh Melinda
Ratkay Zoltán

mára fejlesztés alatt álló további

FÖLDMÉRÉSTAN 2.

(TM-71001)
(TM-71002)
(TM-71004)

TM-71010

(TM-71007)
(TM-71101)
(TM-71102)

TM-71003

TM–71003

(TM-71005)

mára
ületburkoló)
műves)

Építőipar

FÖLDMÉRÉSTAN

Földméréstan

nyv a Tankönyvmester Kiadó
ejlesztett új tankönyvcsaládjának

B5, 240 oldal

ISBN 978-963-966-829-4

A tankönyv a földméréstani alapfogalmak áttekintése után ismerteti a vízszintes mérés eszközeit és gyakorlati módszereit, a különböző kitűzési feladatok megoldási lehetőségeit, a közvetett távol
ságmérést, valamint a különböző teodolitok felépítését.

Csepcsényi Lajosné
Ratkay Zoltán

FÖLDMÉRÉSTAN
GYAKORLAT
TM-71201
B5, 328 oldal

A Földméréstan és a Földméréstan 2. anyagát feldolgozó, gyakorlatokat tartalmazó kiadvány. Felépítésében követi a tankönyv
sorrendjét, gyakorlati példákkal segítve az elméleti tudás meg
szilárdítását. A kiadvány a feladatok megoldását és részletmeg
oldásokat is tartalmaz.
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A könyv a körívek kitűzése és a geodéziai számítások alapfogalmainak tisztázása után a vízszintes és magassági részletmérést
mutatja be GPS-alkalmazással. Az ismeretek elsajátítását a témák
végén található ellenőrző kérdések segítik.

SZOTYORI LÁSZLÓNÉ
BÁN LAJOS

CSERÉPKÁLYHÁS SZAKMAI ISMERET

36136 / 1

Építőipar
Szotyori Lászlóné
SZOTYORI LÁSZLÓNÉ
BÁN LAJOS

Magyarország nagy hagyományokkal rendelkezik a cserépkályhák építése, kialakítása tekintetében.
A cserépkályha-készítő széleskörű ismereteket igénylő szakma.
A több évtizede folyamatosan kiadott könyvet most – a kor elvárásainak megfelelve – új külalakkal
láttuk el. Úgy véltük, hogy az eredeti mű olyannyira komplexen, átfogón foglalta össze mindazt az
ismeretanyagot, amit a cserépkályhákkal foglalkozó szakembereknek tudniuk illik, hogy a hagyományokat megőrizve a könyv tartalmán nem változtattunk. Az anyagok változtak, a technológia viszont változatlan maradt. A szakma művelői ismerik a könyvet, az újabb ismeretekkel pedig kiegészíthetik azt.
A kiadvány a cserépkályhás szakma mindazon elméleti és gyakorlati tudásanyagát tartalmazza, amely
nélkülözhetetlen a szakma gyakorlásához.
A könyv használója minden fontos tudnivalót megtalál a műben.

CSERÉPKÁLYHÁS SZAKMAI ISMERET

CSERÉPKÁLYHÁS
SZAKMAI ISMERET

Bán Lajos

CSERÉPKÁLYHÁS
SZAKMAI ISMERET

Műszaki Kiadó

MK-36136/1
B5, 292 oldal

978-963-16-6000-5

Műszaki Kiadó

Műszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu

36136 /1

telefon: (06 1) 437-2405
fax: (06 1) 437-2404
www.muszakikiado.hu
ISBN 978-963-16-6000-5

,!7IJ6D1-ggaaaf!

A könyv a cserépkályhás szakmai ismeretek elsajátítását és
oktatását hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően tartalmazza
mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek nél
külözhetetlenek a szakmában dolgozók számára. Útmutatást ad
az egyes témák keretében oktatandó ismeretanyag tartalmára
és mennyiségre vonatkozóan, hogy a kiadvány olvasója minden
szükséges információt megtaláljon.

27

4.

Brezovich Andrea
Brezovich Andrea

Faipar

FAIPARI
ANYAGISMERET

Lele Dezső

MK-6505-5

Zsarnai Szilárd

B5, 192 oldal

FAIPARI GÉPEK
ÉS TECHNOLÓGIÁK I.

59252 borito.qxp_Layout 1 21/09/16 13:58 Page 1

Faipari anyagismeret
MK-7209

A tankönyvet a következô szakképesítésekhez ajánljuk:

MK-7210

Perecsi Marianna

za fel. A faanyagok tulajdonságainak, hibáinak és betegségeinek ismertetése után
részletesen bemutatja a hazai és a trópusi
fafajokat, majd a faanyagok kezelésének és
tárolásának technológiáit. Tárgyalja a faiparban használatos alapanyagokat és segédanyagokat, és kitér a velük kapcsolatos szabványokra is. A könyvet szakmai számítási
feladatok zárják.
Ajánljuk a Népi kézmûves szakképzés Famûves, fajátékkészítô szakmairányához is.
A könyvet szakmai számítási feladatok, valamint háromnyelvû anyagismereti szószedet

MK-6505-5
ISBN 978-963-16-6505-5

MK-6505-5

zárja.

25/01/19 16:35

MK-59252/I
B5, 164 oldal

MK-59252/I
ISBN 978-963-16-1658-3

A tankönyv a faipari szakmák elsajátításához szükséges anyagismereti tananyagot dolgozza fel. A faanyagok tulajdonságainak,
hibáinak és betegségeinek ismertetése után részletesen bemu
tatja a hazai és a trópusi fafajokat, majd a faanyagok kezelésének
és tárolásának technológiáit.

59252 borito_Layout 1 21/09/16 14:02 Page 1

A tankönyvet a következô szakképesítésekhez ajánljuk:
bútor- és épületasztalos-ipari technikus, kárpitosipari technikus, faipari technikus

Lele Dezső
Perecsi Marianna
Zsarnai Szilárd

Taskovics Péter

FAIPARI ANYAGISMERET
MK-59374
B5, 228 oldal

A központi képzési programra épülő kiadvány tartalmazza a fa
ipari anyagismeret tantárgynak azon részeit, amelyek a faipari szakmacsoport legtöbb szakmájában szükségesek.
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FAIPARI GÉPEK
ÉS TECHNOLÓGIÁK II.
MK-59252/II

MK-59 252/II FAIPARI GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK II.

szükséges anyagismereti tananyagot dolgoz-

MK-59 252/I FAIPARI GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I.

A tankönyv a faipari szakmák elsajátításához

Faipari anyagismeret

bútor- és épületasztalos-ipari technikus, kárpitosipari technikus, faipari technikus

MK-59252/II

ISBN 978-963-16-1662-0

B5, 168 oldal

Az asztalosok és a faipari technikusok képzéséhez ajánlott tankönyv a képzési programnak megfelelő terjedelemben és mély
ségben, a tanulók felkészültségének megfelelő színvonalon tár
gyalja az adott témát. A kiadvány célja, hogy átfogó ismereteket
adjon, amelyekkel a termékek előállítása során meghatározható
a termékválasztéknak, alkalmazott anyagnak és szerkezetnek
legjobban megfelelő gyártási forma, és a rendelkezésre álló eszkö
zöknek és gépeknek megfelelő technológia. E témák tárgyalása
során részletezi a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat egyaránt. A tanulók megismerkedhetnek a faipari gépekkel
és a legfontosabb technológiákkal, ezek alapot adnak a faipar
bármely területén való munkavégzésre.

Faipar

Page 1

Dévényi Kálmánné

Varga Péter:
MAI ÉS GÉPISMERET (59 211)

dasné Szilágyi Éva:
ANYAGISMERET (59 212)

évényi Kálmánné:
KMAI ÉS GÉPISMERET (59 243)

rianna – Petri László dr. – Zsarnai Szilárd:
HNOLÓGIÁK I–II. (59 252/I; 59 252/II)

ornai-Kovács Géza:
RI SZAKRAJZ (59 210)

ovács Géza – Farkas Péter:
KEZETTAN – SZAKRAJZ (59 244)

Zoltán – Zámbó László:
CHNOLÓGIÁK I–II. (59 245/I; 59 245/II)

MŰBÚTORASZTALOS
ÉS RESTAURÁTOR
SZAKMAI
ÉS GÉPISMERET I.
59 328-2.qxd

1/26/05

9:42 AM

Page 1

Csornai-Kovács Géza

Tankönyv
a mûbútorasztalos és
és restaurátor
restaurátor (51
Tankönyv
a mûbútorasztalos
(515262
526201)
01)szakképzéshez.
szakképzéshez.
A MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ ÚJ FAIPARI TANKÖNYVEI:
A MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ ÚJ FAIPARI TANKÖNYVEI:
Varga Péter:
FAIPARI SZAKMAI
ÉS GÉPISMERET
(59 211)
Varga
Péter:
VadasnéÉSSzilágyi
Éva: (59 211)
FAIPARI SZAKMAI
GÉPISMERET
FAIPARI ANYAGISMERET (59 212)
Vadasné Szilágyi Éva:
Dévényi Kálmánné:
FAIPARI
ANYAGISMERET
(59 212)(59 243)
ASZTALOS
SZAKMAI
ÉS GÉPISMERET

Lele DezsÕ – Perecsi Marianna
Petri László dr. – Zsarnai Szilárd:
Dévényi–Kálmánné:
FAIPARI GÉPEK
ÉS TECHNOLÓGIÁK
I-II. (59 (59
252/I;
ASZTALOS
SZAKMAI ÉS GÉPISMERET
243)59 252/II)

Taskovics Péter:
ERET TANANYAGCSOMAG (59 374)

Csornai-Kovács Géza:
Lele Dezsõ – Perecsi
Marianna
– Petri László
dr. – Zsarnai Szilárd:
FAIPARI
SZAKRAJZ
(59 210)
FAIPARI GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I–II. (59 252/I; 59 252/II)
Csornai-Kovács Géza - Farkas Péter:
ASZTALOS SZERKEZETTAN
SZAKRAJZ (59 244)
Csornai-Kovács–Géza:

MK-59328/I

ponyai Éva Katalin:
ÁRTÁSSZERVEZÉS (59 345)

ornai-Kovács Géza:
ESTAURÁTOR SZAKMAI ISMERET (59 328/II)

B5, 136 oldal

ZAKI KÖNYVKIADÓ
pest, Szentendrei út 89–93.
voszolg@muszakikiado.hu
: www.muszakikiado.hu

Matlák
Zoltán
– Zámbó
FAIPARI
SZAKRAJZ
(59 László:
210)
KÁRPITOS GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I-II. (59 245/I; 59 245/II)
Csornai-Kovács Géza – Farkas Péter:
ASZTALOS SZERKEZETTAN – SZAKRAJZ (59 244)

MŰBÚTORASZTALOS
ÉS RESTAURÁTOR
SZAKMAI
ÉS GÉPISMERET II.

Mûbútorasztalos és restaurátor szakmai és gépismeret II.

VKIADÓ ÚJ FAIPARI TANKÖNYVEI:

MÛBÚTORASZTALOS ÉS RESTAURÁTOR SZAKMAI ÉS GÉPISMERET

és restaurátor (51 5262 01) szakképzéshez.

MK-59328/II

Matlák Zoltán – Zámbó László:
KÁRPITOS GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I–II. (59 245/I; 59 245/II)

59 328/I

59 328/I

B5, 120 oldal

MÛSZAKI
MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ
KÖNYVKIADÓ
1033
út89–93.
89–93.
1033Budapest,
Budapest, Szentendrei
Szentendrei út
E-mail:
E-mail:vevoszolg@muszakikiado.hu
vevoszolg@muszakikiado.hu
Honlap:
Honlap:www.muszakikiado.hu
www.muszakikiado.hu

MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ

59 328/II

59
59 328/I
328/II
ISBN 963-16-1926-5

MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ

A Műbútorasztalos és restaurátor szakmai és gépismeret I. című
tankönyv ismerteti a leggyakrabban alkalmazott kézi és gépi mű
veleteket. A kézi műveletek közül csak a termékek elkészítéséhez
feltétlenül szükségesek szerepelnek a könyvben.

MK-7207_Borito_8mmGer_2018-07.pdf

1

03/07/18

A Műbútorasztalos és restaurátor szakmai és gépismeret II.
című könyv bemutatja a szakmában leggyakrabban alkalmazott
gépi műveleteket. A gépi eljárások keretében először a terméket, majd a technológiát, ezen belül a gépek szerkezetét ismerteti.

09:15

Sághelyi Imre

Jósvay László

A tömörfa megmunkálása

A FASZOBRÁSZMESTERSÉG

önyv
A
könyv a faipari szakmákhoz elengedhetetlen alapvetõ kézi és gépi
megmunkálások mûszaki, technológiai ismeretanyagát tárgyalja. Minden egyes
fejezetben elõször a bemutatandó gépet, gépcsoportot, majd a hozzá rendelt
technológiákat, gépbeállításokat írja le, végül a munka- és balesetvédelmi
elõírásokat. Az ily módon logikusan felépített tananyag összefüggéseiben átlátható
a diák számára, és nagyban megkönnyíti az oktató munkáját is.
A rajzos ábrákon kívül színes fotók segítik a gépek felépítésének, mûködési elvének
megértését, elsajátítását. A fejezetek végén életközeli, a valós szakmai helyzetek
felé elõremutató feladatok találhatók.

A TÖMÖRFA
MEGMUNKÁLÁSA
MK-7207

További ajánlatunk:

B5, 184 oldal
MK
-721
7210
0
MK-7210

MK
K-720
720
209
9
MK-7209

B5, 216 oldal

MK-7207

MK 6019 7
MK-6019-7

A tömörfa megmunkálása

MK-1991-5

Sághelyi Imre

MK-7207
ISBN 978-963-16-6701-1

M
K
MK-6505-5

A tankönyv bemutatja a faszobrászmesterség alapvető fogásait,
eszközeit, anyagait. Az érdeklődő megtudhatja belőle, hogy mit,
mivel és hogyan lehet és érdemes faragni. Rajzokon és fényképeken szemlélteti a szakmában használatos szerszámokat és
jellegzetes gépeket.

A tankönyv az alapvető megmunkálási ismereteket rendszerezi
és mutatja be. A faipari alapgépek jellemzőit, a különféle meg
munkálásokat, a ragasztóanyagokat és ragasztási technológiá
kat elméleti és gyakorlati szempontból írja le egyszerű, érthető
és könnyen tanulható formában.
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Faipar
Matlák Zoltán

ítésekhez ajánljuk:

KÁRPITOS GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIÁK I.

technikus (52 6511 06).

Matlák Zoltán
Zámbó László

Zámbó László

Kárpitos gépek
és technológiák I.

KÁRPITOS GÉPEK
ÉS TECHNOLÓGIÁK I.

Matlák Zoltán
A tankönyvet a következõ szakképesítésekhez ajánljuk:

Matlák Zoltán
Zámbó László

Zámbó László

Kárpitos gépek
és technológiák II.

MK-59245/I

KÁRPITOS GÉPEK
ÉS TECHNOLÓGIÁK II.

B5, 160 oldal

MK-59245/II

kárpitos (33 5262 06), kárpitosipari technikus (52 6511 06).

B5, 84 oldal

MK-59245/I
978-963-16-1669-9

MK-59245/II
978-963-16-1670-5

A könyv először az állványgyártás technológiáját mutatja be,
mivel a kárpitozás valamilyen állványszerkezetre épül. A továbbiakban a technológiai műveletek sorrendjében ismertetik az
alapvető anyagokat, szerkezeti megoldásokat és műveleteket.

Matlák Zoltán
Zámbó László

KÁRPITOSIPARI ANYAGÉS GYÁRTÁSISMERET
MK-59326
B5, 224 oldal

MK-59326
ISBN 978-963-16-1889-1

A könyvben bemutatásra kerülnek a fa- és faalapú anyagok,
a fémek, többféle textíliák, bőr, műbőr, zsinegek, cérnák, szálas
anyagok, műanyagok, különböző kellékek, díszítő- és kötőelemek.
Az anyagok nagy részét a technológiai folyamat sorrendjében
tárgyalják a szerzők.

30

A könyv áttekinti a kárpitozás történelmi fejlődését, foglalkozik
a különböző bútorstílusokkal, a gyártmány és gyártmányfejlesztés összefüggéseivel, a technológiai folyamatok jellemzőivel.
Célja, hogy a tanulók funkciókban gondolkodjanak.

BIZTONSÁGOS
MUNKAVÉGZÉS
A FAIPARBAN
Ez a könyv a mûszaki rajz általános feltételeit,
követelményrendszerét, az esztétikai és tartalmi

B5, 152 oldal

elvárásokat mutatja be; a rajzi alapoktól indulva
faipari példákkal illusztrálva rendszerezi a síkbeli és a térbeli ábrázolási módokat. A rajzok és
a szükséges mennyiségû szöveges magyaráza-

FAIPARI SZAKRAJZ

Faipari
szakrajz

MK-7210

FAIPARI SZAKRAJZ

MK-7209

Csornai-Kovács Géza

Csornai-Kovács Géza

A4, 128 oldal

tok segítenek megérteni és akár önállóan is feldolgozni a témaköröket. Ezután az összetettebb
faipari szerkezetek megértése, bonyolultabb termékek tervezése, a mûszaki dokumentáció rajzi
elemeinek elkészítése sem okozhat már gondot.

MK-7210
ISBN 978-963-16-6535-2

A kötet témája a környezetvédelem, a munka- és tűzvédelem,
a faipari alapgépek, szerszámok, eszközök biztonságtechnikája.
Részletesen tárgyalja a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, a munkahelyek kialakítását, a munkavédelmi alapismere
teket, az anyagmozgatást, és a hulladékkezelést.
MK-7210_Borito_2018-08.indd 1

MK-7210

MK-7209
978-963-16-6527-7

MK-7209 BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS A FAIPARBAN

BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS
A FAIPARBAN

Faipar

Sághelyi Imre

Csornai-Kovács Géza

SÁGHELYI IMRE

15/08/18 09:11

A könyv a műszaki rajz általános feltételeit, követelményrend
szerét, az esztétikai és tartalmi elvárásokat mutatja be. A rajzi
alapoktól indulva, faipari példákkal illusztrálva rendszerezi a síkbeli és térbeli ábrázolási módokat. A tananyag megértését számos
rajz és ábra segíti.

Zsarnai Szilárd

Fe

lú

Tankönyv a 10229-12-es modul

FAIPARI VÁLLALKOZÁSI
ÉS ÜZLETI ISMERETEK
Vállalkozásműködtetés témaköréhez

jít

ot

tk

ia

dá

s

MK-6019-7
B5, 208 oldal
Zsarnai Szilárd

Faipari vállalkozási
és üzleti ismeretek

MK-6019-7
ISBN 978-963-16-6019-7

A tankönyv a faipari szakképesítések vállalkozási témaköreit
tárgyalja kifejezetten faipari, asztalosipari szemszögből. Célja
a vállalkozással kapcsolatos gazdasági-szakmai ismeretek közlése
és a piacgazdasági szemlélet kialakítása.
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5.

Szalai Attila

HEGESZTETT

HE G E S Z TE TT S Z E R KE Z E TE K

pesítés

yeiben

ern tar

ványok

dô szá

eggya

al kap

S za la i Attila

meretek

SZERKEZETEK

gesztô

végzôs

Munkatankönyvünk hasznos információkat ad a leggyakoribb hegesztési eljárásokról,
azok alapelveirôl, hegesztôberendezéseinek mûködésérôl, felépítésérôl, gyakorlati
tanácsokat adva a hegesztés technológiájához. A jelenleg érvényben lévô kerettanterv
szakmai követelményeire építkezve, a szóbeli tételsor kérdéseire ad válaszokat. Elsô-

MK-5005

sorban azoknak a végzôs hegesztôtanulóknak és szaktanáraiknak ajánljuk, akiknél a
komplex szakmai vizsgára való felkészülés folyik.

Szalai Attila

Szalai Attila

HEGESZTÉS
Munkatankönyv
a szóbeli tételek
kidolgozásához

Hegesztés
Munkatankönyv a szóbeli
tételek kidolgozásához

B5, 104 oldal
Hegesztés

dva a

HEGESZTETT
SZERKEZETEK

Gépészet
Szalai Attila

Szalai Attila

náraik

ciókkal

beli té

yanak

ámára

MK-5008
B5, 140 oldal
2015.10.21 12:26:25

MK-5008
978-963-16-6674-8

A könyv bemutatja a leggyakoribb hegesztési eljárásokkal kapcsolatos alapvető elméleti ismereteket, valamint ajánlásokat ad a gyakorlati kivitelezéshez. A segédlet elsősorban a hegesztőszakkép
zésben részt vevő tanulóknak és tanáraiknak szolgál hasznos infor
mációkkal a komplex szakmai vizsga szóbeli tételeihez.
MK 5008 Hegesztes3.indd 1

Dr. Gáti József
DR. GÁTI JÓZSEF
DR. KOVÁCS MIHÁLY

Dr. Kovács Mihály

ÍVHEGESZTÉS

ÍVHEGESZTÉS
MK-6538-3

MK-6538-3

MK–6538-3

ÍVHEGESZTÉS

B5, 192 oldal

ISBN 978-963-16-6538-3

11/06/18 10:59

A könyv a hegesztési alapfogalmak és rajzi jelölések ismertetése
után áttekinti a munkadarabok hegesztéshez való előkészítését,
majd részletesen foglalkozik az ívhegesztő eljárások típusaival,
a hegesztés gépesítésével és automatizálásával. Tárgyalja a fémek
hegeszthetőségét, hő- és fémtani viselkedését.
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MK-5008

MK-5005
ISBN 978-963-16-6588-8

MK-5005

éséhez,

2017.02.27 11:04:31

A munkatankönyv hasznos információkat tartalmaz a leggyakoribb hegesztési eljárásokról, azok alapelveiről, a hegesztőberendezéseinek működéséről, felépítéséről, gyakorlati tanácsokat adva
a hegesztés technológiájához. A kiadvány segítséget nyújt a komp
lex szakmai vizsgára való felkészüléshez.

Gépészet
 Hegeszts c. yv  gszeti szcsoort szr sztett
tyvcsl egyi loz tyve.  yv rvie
sszeogll z v- s gzhegeszts eszzeit s szereit vlit
 hegeszts isggyi vetelyeit ill. szervezeti trgyi s szelyi eltteleit.
 hegeszt elrso zl rszletese ogllozi  evoteletrs vhegesztssel  ogyeletrs seleges s tv vgzs
vhegesztssel ill. rvie ett egy leszt s stol
hegesztelrsot.
 e hegeszthetsg vl itr  ygo hegeszthetsgre  hegeszts llzsi terleteire s sszeogll  hegesztssel csoltos - s ryezetveli elrsot.  ellelt
szvyegyze egtllht  hegesztssel csoltos leg szvyo elye iserete s llzs elegehetetle
 elhszl szr.

GÁZHEGESZTÉS
ÉS ROKON ELJÁRÁSOK

Dr. Kovács Mihály

Dr. Kovcs Mihly
Hegeszts

Dr. Márton Tibor

GÁZHEGESZTÉS ÉS
ROKON ELJÁRÁSOK

GÁZHEGESZTÉS ÉS ROKON ELJÁRÁSOK

S ROKON ELJÁRÁSOK

MK–6536-9

Benus Ferenc
BENUS FERENC
DR. MÁRTON TIBOR

HEGESZTÉS

Hegeszts

TM-21015
B5, 204 oldal

 tyvcsl tovi tgi egtllht holo
.sziio.htoyvesterio

MK-6536-9

TM-21015

B5, 156 oldal

MK-6536-9

TM-21015

ISBN 978-963-16-6536-9

ISBN 978 963 275 012 5

9 789632 750125

25/05/18 12:18

TM-21015 fedél.indd 1

A tankönyv részletesen foglalkozik a gázhegesztés eszközeivel
és módszereivel, a hegesztés minőségi követelményeivel, vala
mint röviden bemutatja az egyéb ömlesztő és sajtoló hegesztőeljárásokat. Megismerteti az Olvasót a korszerű technológiai
módszerekkel és berendezésekkel, amelyek a különböző hegesz
tési feladatok megvalósításában játszanak fontos szerepet.

2016.05.24. 11:05:07

A könyv a hegesztési munka tervezésének ismertetésével kezdődik, majd bevezet a hegesztés minőségügyi rendszerébe. Ezt követően részletes áttekintést ad a különféle fémhegesztési eljárásokról, illetve röviden ismerteti a műanyagok hegesztését.
Foglalkozik a hegesztett kötés minőségével és az eljárás munkaés környezetvédelmi előírásaival egyaránt.
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Gépészeti alapozó feladatok szakmai követelménymodul ismeretein belül az Anyagismeret,
anyagvizsgálat témakör elsajátításához készült.
Összefoglalja a gépiparban használt legfontosabb anyagokat, azok gyártását és
szabványos

jelölésüket.

Az anyagszerkezet megismerése lehetôvé teszi
választását. Az anyagvizsgálat fejezetei összefoglalják az anyagok tulajdonságainak megismerési lehetôségeit.

Palotai Zoltán László

ANYAGISMERET,
ANYAGVIZSGÁLAT
MK-5003

Könyvünk a 10162-12 számú, Gépészeti ala
pozó feladatok megnevezésû szakmai követelménymodul azonos nevû tantárgyának a Fémek
alakítása témaköréhez készült. A könyv fôbb
témái közé tartozik többek között a fémek tulaj-

B5, 300 oldal

donságainak bemutatása, valamint a fémek

Palotai Zoltán László

Palotai Zoltán László

Fémek
alakítása

FÉMEK ALAKÍTÁSA
MK-5004
B5, 124 oldal

kézi és gépi megmunkálásának tárgyalása. Tartalmazza a gépészeti szakmák többségében
szükséges készségek, képességek megszerzéséhez szükséges ismereteket, a szakmai kompetenciák kialakításának lehetôségét.
A modul témájának elsajátítása az elméleti tankönyv mellett a Gépészeti alapismeretek címû,
gyakorlati oktatáshoz készült tankönyv haszná-

MK-5003

MK-5004
ISBN 978-963-16-6544-4

ISBN 978-963-16-6543-7

MK 5004 femek 5mm.indd 1

A tankönyv összefoglalja a gépiparban használt legfontosabb
anyagokat, szabványos jelölésüket. Az anyagszerkezet megisme
rése lehetővé teszi a követelménynek megfelelő anyagminőség
kiválasztását. Az anyagvizsgálat fejezetei összefoglalják az anya
gok tulajdonságainak megismerési lehetőségeit.
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MK-5004

latával válik teljessé.

MK-5003

tulajdonságaikat,

a követelménynek megfelelô anyagminôség ki-

Anyagismeret,
anyagvizsgálat

Vincze István

Fémek alakítása

Ez a tankönyv a 10162-12 azonosító számú

Vincze István

Anyagismeret, anyagvizsgálat

Vincze István

Gépészet

06/03/18 14:39

A könyv főbb témái közé tartozik többek között a fémek tulajdon
ságainak bemutatása, valamint a fémek kézi és gépi megmunkálásának tárgyalása. Tartalmazza a gépészeti szakmák többségében szükséges készségek, képességek elsajátításához szükséges
ismereteket.

pozó feladatok szakmai követelménymodul
ismeretein belül a Gépészeti alapmérések
témakör elsajátításához készült.
A gépészet számára mutatja be a mérések
világát. Ehhez rendszerbe foglalja a fontosabb mennyiségeket, ezek mértékegysé-

Gépészeti
alapmérések

Vincze István

Palotainé Békési Katalin

Vincze István

GÉPÉSZETI
ALAPMÉRÉSEK
MK-5002

Könyvünk a 10162-12 számú, Gépészeti
alapozó feladatok megnevezésû szakmai követelménymodul azonos nevû tantárgyának
a Gépészeti alapismeretek témaköréhez ké-

B5, 128 oldal

szült. A könyv tárgyalja az elôrajzolás, a kézi
megmunkálások, az alkatrészek illesztése, a
gépészeti kötések, a felületvédelem, a gépi

geit, majd a mérôeszközök helyes hasz-

forgácsolás, a munkabiztonság és a tûzvéde-

nálatát, a mérési módszereket mutatja be.

Palotainé Békési Katalin

Palotainé Békési Katalin

GÉPÉSZETI
ALAPISMERETEK

gépészeti
alapismeretek

MK-5001

Gépészeti alapismeretek

Könyvünk a 10162-12 sz. Gépészeti ala

Gépészeti alapmérések

Vincze István

Gépészet

B5, 156 oldal

lem témáit. Az alapvetô mûveletek elsajátításához szorosan kapcsolódik a Fémek alakítása
címû könyv, amely ennek a gyakorlati könyv-

MK-5001

MK-5001

MK-5002
ISBN 978-963-16-6542-0

MK-5002

nek az „elméleti testvére”.

ISBN 978-963-16-6540-6

MK-5001_Borito_7mm_2018-05.indd 1

A könyv a gépészet számára mutatja be a mérések világát. Rend
szerbe foglalja a fontosabb mennyiségeket, ezek mértékegységeit,
majd a mérőeszközök helyes használatát és a mérési módszereket
mutatja be. Bőségesen tartalmaz gyakorlati példákat, gondolkodtató, cselekedtető feladatokat és rendszerező kérdéseket.

22/05/18 10:52

A könyv tárgyalja az előrajzolás, kézi megmunkálások, alkat
részek illesztése, gépészeti kötések, felületvédelem, gépi forgá
csolás, munkabiztonság és tűzvédelem témáit. Szorosan kapcsolódik a Fémek alakítása című könyvhöz, amely a témakör elméleti
részét tartalmazza.
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Némethné Mile Gabriella
ismereteket tárgyalja. Ismerteti a hôjelenségek
kel kapcsolatos energiaátalakulásokat és a hô
terjedésének módjait, a folyadékok és a gázok
mechanikáját, a tüzeléstechnika alapfogalmait.
Meghatározza az áramló közeg mozgásviszo
nyait és a mozgás törvényszerûségeit. Kidolgo
zott példákkal, feladatokkal mutatja be a hô
szükséglet számítását is.

MK-5102
ISBN 978-963-16-6711-0

Ocskó Gyula
Seres Ferenc

MK-5102

Épületgépészeti alapfogalmak

séges általános fizikai, hôtani és áramlástani

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALAPFOGALMAK

Épületgépészeti
alapfogalmak

GÉPIPARI SZAKRAJZ

B5, 148 oldal

MK-59107
A4, 220 oldal

MK-5102

A könyv az épületgépészeti feladatokhoz szük

Gépészet

Némethné Mile Gabriella

Némethné Mile Gabriella

2018.08.27 10:25:54

A könyv az épületgépészeti feladatokhoz szükséges általános
fizikai, hőtani és áramlástani ismereteket tárgyalja. Ismerteti a hő
jelenségekkel kapcsolatos energiaátalakulásokat és a hő terje
désének módjait, a folyadékok és a gázok mechanikáját, a tüzeléstechnika alapfogalmait.

A szakember rajz alapján tervezi meg az alkatrészek elkészí
tésének műveleteit és sorrendiségét. A rajzolvasás csak úgy sajátítható el, ha a rajzolvasási ismeret megfelelő rajzolási és szerkesztési
ismeretekkel párosul. A tankönyv a rajzi szabványokra támaszkodva ismerteti az ábrázolási szabályokat.

Fenyvessy Tibor

Fenyvessy Tibor

Fenyvessy Tibor

GÉPRAJZI
FELADATGYŰJTEMÉNY

ddig még nem publikált feladatot tar-

dezése főként technológiai szemléletet

gi szintek pedig segítik az egyes témák

eladatok gépész jellegű szakok és szak-

ára készültek. Általános jellemzőjük a

almazzák mindazokat a geometriai és

melyek alapján az alkatrészek elkészít-

dott anyagminőségek jeleinek értelme-

FENYVESSY TIBOR

GÉPRAJZI TESZTFELADATOK

műszaki tervezés és ábrázolás gyakor-

ányok előírásainak felelevenítését és a

TM-11212/6

feladatok sokfélesége lehetővé teszi a

azását:

nteken (szakiskola, szakközépiskola,

egű szakképesítés oktatása során

TM-11212/6
ISBN 978 963 275 128 3

FENYVESSY TIBOR

Géprajzi
feladatgyűjtemény

MK-5040
A4, 116 oldal

MK-5040

ISBN 978 963 9668 25 6

A4, 108 oldal

Géprajzi feladatgyűjtemény

oz, stb.),

épzés területén is.

Fenyvessy Tibor

séggondozáshoz,

mazása esetén, továbbá

TM-11212/6
Fenyvessy
Tibor

gozatokhoz, vizsgafeladatokhoz,

Géprajzi
tesztfeladatok

GÉPRAJZI
TESZTFELADATOK

MK-5040
978-963-16-6637-3

2017.05.29. 11:03:00

A feladatgyűjtemény a műszaki tervezés és ábrázolás gyakorlá
sához több mint 200, eddig még nem publikált feladatot tartalmaz.
A feladatok elrendezése főként technológiai szemléletet tükröz,
az eltérő nehézségi szintek pedig segítik az egyes témák differen
ciált oktatását.
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A kiadvány a gépészeti műszaki rajz tantárgy ismeretanyagát
feleletválasztásos kérdések és számos ábra alapján dolgozza fel.
A tesztkönyv eredményesen alkalmazható az egyéni felkészü
lés során és a záróvizsgák feladatainak összeállításakor egyaránt.
A könyv végén tesztértékelő mintalapok találhatók.

Dézsán Imre

Dézsán Imre

mányok Anyagismeret
mányok Gyártásismeret
yakorlata

(TM-21002)
(TM-21005/1)
(TM-21005/2)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21012/K)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)
(TM-21014/K)
(TM-21015)
(TM-21016)
(TM-22014)

A minőségirányítás alapjai

tankönyvcsalád további tagjai.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
A minőségirányítás
alapjai

Minőségbiztosítás
A minőségirányítás alapjai

Minőségbiztosítás

irányítás alapjai című tankönyv a korábbi, több
encia alapú képzés követelményei alapján kényagtartalma lényegében változatlan. A szerző
foglalkozó szabvány tartalmi kérdéseit és a mizott fontosabb statisztikai módszereket.

TM-21001/K
B5, 140 oldal

Gépészet
Némethné Mile Gabriella
Cséki Istvá

ÉPÜLETGÉPÉSZETI DOKUMENTÁCIÓK

TM-21001/K

MK-5101
A4, 136 oldal

TM-21001/K
ISBN 978 963 275 116 0

2011.09.23. 12:11

termék létrehozásának különböző

és felhasználás) során elkészítendő

rendszerét, kiemelt hangsúlyt fek

észítésére. Alapismereteket nyújt

l, a tárgyak (alkatrészek) műszaki

geiből és a gépelemek valósághű,

FENYVESSY TIBOR-SERES FERENC MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK

A minőségirányítás előtérbe kerülésével a feldolgozott témák erőteljesebb hangsúlyt kapnak a szakmai képzésben is. A minőségirányítás rövid történeti áttekintése után a kiadvány összefoglalja
azokat az alapfogalmakat, amelyek a minőségirányítás folyama
tának megértéséhez nélkülözhetetlenek.
Fenyvessy Tibor

MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓK
FENYVESSY TIBOR
SERES FERENC

Seres Ferenc

MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓK
MK-5011

pes ábrázolásának módszereiből.

A kiadvány képessé teszi olvasóját az épületgépészeti dokumentációk elkészítésére és használatára a kivitelezés során. Segít eligazodni a tervdokumentumok között. Megtanítja azok egységes tartalmi
és formai követelményeit, amelyek levehetővé teszik, hogy a tervek
a kivitelezés minden közreműködője számára ugyanazt jelentsék.
Áttekinti a dokumentáció részeit, ismerteti az épületgépészeti ábrázolási módokat és a jelképes jelöléseket. Segít értelmezni a műszaki adatokat, a szabványok előírásait, megtanítja a költségvetés
elkészítését, a gépkönyvek és a dokumentációhoz mellékelt egyéb
dokumentumok használatát

MK5011

A4, 220 oldal

MK-5011
ISBN 978-963-16-6541-3

2016.05.20. 9:00

A könyv ismerteti egy termék létrehozásának különböző fázisai
(tervezés, gyártás és felhasználás) során elkészítendő műszaki
dokumentációk rendszerét, különös hangsúllyal a műszaki raj
zok készítésére. Alapismereteket nyújt az általános előírásokból,
a tárgyak műszaki ábrázolásának lehetőségeiből és a gépelemek valósághű, egyszerűsített, illetve jelképes ábrázolásának
módszereiből. A gyakorló feladatok megoldása többek közt a sza-
bályok, elvek alkalmazását segítik elő.
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A műszaki
rajz alapjai

nkönyv az elektronika-elektrotechnika és gépész

megjelent kiadvány kompetencia alapú követelása. A műszaki rajz alapjai c. sorozat a következő
RMÉRTAN, GÉPRAJZI ISMERETEK, VILLA-

a mértani szerkesztésekkel, ábrázoló geometriával
ismerteti az Olvasót a hagyományos kézi rajzA második két kötet a gépészeti, ill. a villamos
nd a négy kötethez tartozik egy-egy feladatlap-

(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11212/6)
(TM-11212/6/D)
(TM-11212/5)

ellgyűjtemény CD

TM-11012/1/K
A4, 108 oldal

Fóris Tibor

Fóris Tibor

A kiadó további rajztankönyvei:
A műszaki rajz alapjai. SÍKMÉRTAN
A műszaki rajz alapjai. TÉRMÉRTAN
A műszaki rajz alapjai. VILLAMOS RAJZI ALAPISMERETEK
Műszaki rajz feladatok. SÍKMÉRTAN
Műszaki rajz feladatok. TÉRMÉRTAN
Műszaki rajz feladatok. GÉPRAJZI ISMERETEK
Műszaki rajz feladatok. VILLAMOS RAJZI ALAPISMERETEK
Géprajzi feladatgyűjtemény
Géprajzi feladatgyűjtemény. 3D modellgyűjtemény CD
AutoCAD feladatgyűjtemény

(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11212/6)
(TM-11212/6/D)
(TM-11212/5)

A MŰSZAKI RAJZ ALAPJAI
Térmértan

A műszaki
rajz alapjai

A műszaki rajz alapjai. Térmértan c. tankönyv az elektronika-elektrotechnika és gépész
szakmacsoport számára készült.
A könyv a korábbi azonos címmel megjelent kiadvány kompetencia alapú követelményekhez igazított, átdolgozott kiadása. A műszaki rajz alapjai c. sorozat a következő
négy kötetből áll: SÍKMÉRTAN, TÉRMÉRTAN, GÉPRAJZI ISMERETEK, VILLAMOS RAJZI ALAPISMERETEK.
Ezek közül az első kettő összefoglalja a mértani szerkesztésekkel, ábrázoló geometriával
kapcsolatos alapismereteket, és megismerteti az Olvasót a hagyományos kézi rajzkészítés és szerkesztés módszereivel. A második két kötet a gépészeti, ill. a villamos
szakrajz alapismereteit tárgyalja. Mind a négy kötethez tartozik egy-egy feladatlapgyűjtemény.

Térmértan

TM-11012/2/K
A4, 180 oldal

TM-11012/2/K

Részletes információ: www.mkkonyvkiado.hu

TM-11012/1/K
ISBN 978 963 275 111 5

9 789632 751115

2017.04.07. 15:16:52

TM-11012/2/K
ISBN 978 963 275 112 2

A könyv a rajzolás alapjainak áttekintése és az ábrázolási módok,
illetve a méretmegadás szabályainak ismertetését követően bemutatja az alapvető síkmértani szerkesztéseket, úgy mint egyenes
és görbe vonalú síkidomok szerkesztése, műszaki görbék és jelleggörbék szerkesztése.

9 789632 751122

TM-11012-2-K fedel 2017.indd 2-3

Fenyvessy Tibor

A műszaki
rajz alapjai

ISMERETEK c. tankönyv az elektronikaport számára készített tankönyvcsalád egyik

MERETEK
AJZI ALAPISMERETEK
LI ÁBRÁZOLÁS
ELI ÁBRÁZOLÁS

(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/4/K)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-11012/5)
(TM-11012/6)
(TM-11212/5)

Géprajzi
r
ismere
r tek

A műszaki rajz alapjai

AJZI ALAPISMERETEK

Géprajzi ismeretek

jelent kiadvány kompetencia alapú követelmé-

vetkezô négy kötetbôl áll: SÍKMÉRTAN, TÉRVILLAMOS RAJZI ALAPISMERETEK. Ezek
ni szerkesztésekkel, ábrázoló geometriával kapti az Olvasót a hagyományos kézi rajzkészítés és
t kötet a gépészeti, ill. a villamos szakrajz alaphez tartozik egy-egy feladatlap-gyûjtemény.
a kötetbôl a különbözô kompetenciák fejlesztése
katrészek mûszaki ábrázolásának megoldásait.
mény példái a megismert szabályok, elvek stb.
sunk elmélyítését teszik lehetôvé. Az átdolgozott
össze a legfontosabb géprajzi ismereteket.

A kötet az ábrázoló geometria alapjait, azaz a térelemek, a sík
lapú testek és a forgástestek vetületi ábrázolását, az axonomet
rikus ábrázolást és az összetett testek ábrázolásán belül a síkmetszést, a csonkolással keletkező testeket és az áthatást tartal
mazza.

A MŰSZAKI RAJZ ALAPJAI
Géprajzi ismeretek
TM-11012/3/K

Fenyvessy Tibor

    GÉPRAJZI ISMERETEK   

      GÉPRAJZI ISMERETEK 
        
        

       

       







•
•
•
•
•
•
•
•
•






 SÍKMÉRTAN
 TÉRMÉRTAN
 GÉPRAJZI ISMERETEK
 VILLAMOS RAJZI










ALAPISMERETEK





ALAPISMERETEK



ÁBRÁZOLÁS



ÁBRÁZOLÁS





•  SÍKMÉRTAN
•  TÉRMÉRTAN
•  VILLAMOS RAJZI

ISBN 978 963 9668 25 6

2017.04.07. 12:42:49

Fenyvessy Tibor

A4, 198 oldal

TM-11012/3/K

ado.hu

A MŰSZAKI RAJZ
ALAPJAI
Síkmértan

TM-11012/1/K

kiado.hu

Síkmértan

A műszaki rajz alapjai Síkmértan

N
N
RAJZI ALAPISMERETEK
N
N
SMERETEK
RAJZI ALAPISMERETEK

Gépészet

Fóris Tibor

A műszaki rajz alapjai Térmértan

Fóris Tibor

•  SÍKBELI
•  TÉRBELI
• 
• 

MŰSZAKI RAJZ FELADATOK
Géprajzi ismeretek
TM-11212/3
A4, 42 lap

TM-11012/3/K
ISBN 978 963 275 113 9

9 789632 751139
TM-11212/3
ISBN 978-963-275-000-2

A tankönyv tartalmazza a géprajzokon alkalmazott ábrázolási megoldásokat (nézeti, metszeti, vetületi és jelképes ábrázolás, felületi
érdesség és tűrés ábrázolása, gyakoribb gépelemek és hegesz
tési varratok ábrázolása stb.), tehát a gépalkatrészek rajzi meg
adásának lehetőségeit és megoldásait.
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A könyv a gépészeti műszaki rajzok készítésének és olvasásának
gyakorlásához szükséges feladatlapokat tartalmazza. Bőséges
lehetőséget kínál a különböző műszaki rajzok begyakorlására.

ankonyvmester_kiado

ISBN 978 963 9668 25 6

TM-21005/1/K
B5, 248 oldal

Nádasdy Ferenc

Az Alapmérések. Anyagvizsgálatok c. tankönyv a gépész szakmacsoport
számára készített tankönyvcsalád egyik könyve. Ez a kötet a korábban
több kiadást is megélt könyv kompetencia alapú képzés követelményei
alapján készült átdolgozása. A könyv tananyagtartalma lényegében változatlan. A könyv mechanikai, hidegalakíthatósági és melegalakíthatósági
technológiai vizsgálatokkal, valamint a leggyakoribb metallográfiai és
hibakereső eljárásokkal foglakozik. Továbbá tárgyalja a füstgázelemzés
és a viszkozitásmérés módszereit is.
A gépész szakmacsoport számára fejlesztett tankönyvcsalád további tagjai.
Munka- és környezetvédelem
(TM-11010)
Munka- és környezetvédelem. A modulrendszerű szakképzéshez
(TM-11102)
Minőségbiztosítás. A minőségirányítás alapjai.
(TM-21001/K)
Irányítástechnikai alapismeretek
(TM-21002)
Alapmérések Geometriai mérések
(TM-21005/1)
Alapmérések Villamos mérések
(TM-21005/3)
A gépelemek alapjai
(TM-21006)
Gépelemek
(TM-21007/K)
Műszaki mechanika alapjai
(TM-21010/K)
Műszaki mechanika
(TM-21011/K)
Villamos gépek
(TM-21012/K)
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Anyagismeret
(TM-21013/1)
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Gyártásismeret
(TM-21013/2)
Számítógéppel segített rajzolás. Síkbeli ábrázolás
(TM-11012/5)
Számítógéppel segített rajzolás. Térbeli ábrázolás
(TM-11012/6)
AutoCAD feladatgyűjtemény
(TM-11212/5)
Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata
(TM-21014/K)
Hegesztés
(TM-21015)
Forgácsolási eljárások
(TM-21016)
Géptan
(TM-22014)
ISBN 978 963 9668
25 6

TM-21005/1/K
ISBN 978-963-275-129-0

9 789632 751290

Alapmérések Anyagvizsgálatok

ányok. Anyagismeret
ányok. Gyártásismeret

(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-21001/K)
(TM-21002)
(TM-21005/2/K)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21012/K)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)

ALAPMÉRÉSEK
Geometriai mérések

Alapmérések
Anyagvizsgálatok

Nádasdy Ferenc

ALAPMÉRÉSEK
Anyagvizsgálatok
TM-21005/2/K
B5, 240 oldal

TM-21005/2/K

nkönyvcsalád további tagjai.

endszerű szakképzéshez
lapjai

Alapmérések
Geometriai mérések

Gépészet

Ducsai János

TM-21005/1/K

ések c. tankönyv a Tankönyvmester Kiadó
zített tankönyvcsaládjának egyik tagja. A koönyvet átdolgoztuk a kompetencia alapú képv tananyagtartalma lényegében változatlan. Az
keretében tárgyalja a mérendő test jellemzőit,
mérési módokat, az ellenőrzés jelentőségét, a
ntosság és a hiba viszonyát.
z- és a szögméréssel kapcsolatos, ill. ezekre
ományos mérő- és ellenőrző eszközöket, a
ő idomszereket, a mechanikai, optikai, pneuözök széles skáláját. Szó esik benne a mérés
mérés minőségének ellenőrzéséről. A gyakoren egy-egy egyszerű és összetett mérésen kívül
ett mérés leírása is megtalálható.

Alapmérések Geometriai mérések

Ducsai János

Részletes információ: www.muszakikiado.hu/tankonyvmester_kiado

2016.04.15. 9:05:31

TM-21005/2/K
ISBN 978-963-275-118-4

Az Alapmérések-sorozat bevezető kötete elsőként a mérés-elmé
let alapjait tisztázza. A beveztést követően foglalkozik a mérőés ellenőrző eszközökkel, részletesen tárgyalva az egyes eszközök alkalmazási területeit. Ismereteti a mérések előkészítését és
értékelését.

9 789632 751184

TM-21005-2-K fedél.indd 2-3

2016.04.12. 15:05:43

A könyv fő célja a fémek műszaki paramétereinek minél jobb meg
ismertetése, ezért a mechanikai, hidegalakíthatósági és melegalakíthatósági technológiai vizsgálatokkal, a leggyakoribb metallo
gráfiai és hibakereső eljárásokkal, valamint füstgázelemzéssel és
viszkozitásméréssel is foglalkozik.

Hámori Zoltán



ALAPMÉRÉSEK
Villamos mérések
TM-21005/3
B5, 116 oldal

TM-21005/3
ISBN 978-963-275-074-3

9 789632 750743

TANKÖNYVMESTER

K I A D Ó

2015.05.08. 11:39:58

A tankönyv tartalmazza azokat a villamos mérési fogalmakat és
módszereket, amelyeket a tanulóknak az egyes gépészszakmák
tanulása során el kell sajátítaniuk. Az alapvető villamos mérések
ismertetését az akkumulátorok, a transzformátorok, a szinkron
motorok és az egyenáramú gépek vizsgálata követi.
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Gépészet
Dr. Márton Tibor

Dr. Bagyinszki Gyula
Dr. Márton Tibor • Plósz Antal • Vincze István

Dr. Kovács Mihály

MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ

TM-21013/1
B5, 218 oldal
TM-21013/1

Anyag-és
gyártásismeret
a fémipari szakképesítések számára

Dr. Márton • Plósz • Vincze

GÉPIPARI ALAPANYAGOK
ÉS FÉLKÉSZ
GYÁRTMÁNYOK
Anyagismeret

Giari alaanyagok s
c visli.

 anknyvcsal ovi
n gallhak.

Anyag-és gyártásismeret

Dr.BagyinszkiGyulaDr.KovcsMihly

nyok.
c.
szra ksz szakai
.
kins aa az iari
lolgozsra lllo
rkzi ulaonsgainak.
ns anyagokkal
oziokkal s alkalazsi

Plósz Antal
Vincze István

ANYAG- ÉS GYÁRTÁSISMERET
a fémipari szakképesítések
számára
KP-2119
B5, 196 oldal

KP-2119

ISBN 978 963 275 079 8

ISBN 978-963-336-889-3

9 789632 750798

2017.09.11. 11:03:12

A tankönyv összefoglalja a legjelentősebb szaktechnológiákat:
az öntést, a képlékeny alakítást, a hegesztést, a forgács nélküli hidegalakítást és a forgácsolást. Gazdag ábraanyag segíti a folyama
tok áttekintését és az ismeretek elsajátítását. Minden téma végén
kérdéssorozatot találunk „Ismétlő és ellenőrző kérdések” címmel.

A könyv új szemléletű rendszerező áttekintését nyújta a gépipari
alapanyagok és az azokból további feldolgozásra előállított fél
kész gyártmányok jellemzőinek, anyagszerkezeti sajátosságai
nak. Továbbá bemutatja a gépiparra jellemző anyagok választékát, szerkezetüket, alkalmazási területeiket is.

Szabó István
A Gépelemek c. tankönyv a gépész szakmacsoport számára készített tankönyvcsalád egyik könyve. Ez a kötet a korábban több kiadást is megélt
könyv kompetencia alapú képzés követelményei alapján készült átdolgozása. Tananyagtartalma lényegében változatlan. A szerző összefoglalja a legfontosabb gépelemekkel és azok szerkezeti egységeivel kapcsolatos alapvető
tudnivalókat. Mintapéldák által bevezet a méretezési, ill. kiválasztási lehetőségek ismereteibe is.

GÉPIPARI ALAPANYAGOK
ÉS FÉLKÉSZ GYÁRTMÁNYOK
Gyártásismeret

Gépelemek

B5, 178 oldal

(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-21001)
(TM-21002)
(TM-21005/1)
(TM-21005/2)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21010)
(TM-21011)
(TM-21012)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)
(TM-21014)
(TM-21015)
(TM-21016)
(TM-22014)

Részletes információ: www.mkkonyvkiado.hu

TM-21013/2

B5, 348 oldal
Gépelemek

TM-21013/2

Munka és környezetvédelem
Munka és környezetvédelem modul rendszerű szakképzéshez
Gazdasági alapismeretek
Jogi és vállalkozási ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Síkmértan
A műszaki rajz alapjai. Térmértan
A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
Műszaki rajz feladatok. Síkmértan
Műszaki rajz feladatok. Térmértan
Műszaki rajz feladatok. Géprajzi ismeretek
Minőségbiztosítás. A minőségirányítás alapjai.
Irányítástechnikai alapismeretek
Alapmérések Geometriai mérések
Alapmérések Anyagvizsgálatok
Alapmérések Villamos mérések
A gépelemek alapjai
A műszaki mechanika alapjai
Műszaki mechanika
Villamos gépek
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok Anyagismeret
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok Gyártásismeret
Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata
Hegesztés
Forgácsolási eljárások
Géptan

GÉPELEMEK
TM-21007/K

A gépész szakmacsoport számára fejlesztett tankönyvcsalád további tagjai.

TM-21007/K

tttanknyvcsaltovbbi
aponmgtallhatk.

Dr. Kovács Mihály

Gpiparialapanyagok
sflkszgyrtmnyok
TM-21013/2Gpiparialapanyagoksflkszgyrtmnyok

gok s flksz gyrtmnyok.
kt ktt tmi azonos sorlnk.  knyv rnszrz
k s flksz gyrtmnyok
chnolgiinak. z gys
llmz flhasznlsi, ill.
an, a tlssg igny nlkl
manyagok s a krmik
tchnolgiit, llgzts
ganyagokat. Minzkoalom korszr ismrti,
kpzik az alapt.

Szabó István

Dr. Bagyinszki Gyula

Dr.BagyinszkiGyulaDr.KovcsMihly

mnyok.
ra kszttt szakmai tan-

TM-21007/K
ISBN 978 963 275 117 7

ISBN 978 963 275 080 4

9 789632 750804

2017.05.24. 9:09:54

TM-21007-K fedél 2016.indd 1

A tankönyv az anyagcsoportok gépiparra jellemző felhasználási, illetve fejlesztési irányaihoz igazodóan mutatja be a fémek,
a bioanyagok, a mérőanyagok és a kerámiák fontosabb előállítási és feldolgozási technológiáit. A fejezetek a gépiparra jellemző
felhasználási arányokban tárgyalják a legfontosabb tudnivalókat.
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2016.04.15. 11:42:18

A könyv részletes feldolgozásban ismerteti a gépelemek és szer
kezeti egységeik leggyakoribb fajtáit. Mintapéldák által vezet be
a méretezési, illetve kiválasztási lehetőségeik megismerésébe is.
Rövid fejezet foglalkozik a szabványosítás fontosságával, külö
nös tekintettel a nemzetközi szabványok hazai alkalmazására.

Gépészet
MK-59229_Borito_2018-05.qxp_Layout 1 24/05/18 14:42 Page 1

dszerű szakképzéshez
pjai

FÉMIPARI ALAPMŰVELETEK ELMÉLETE ÉS
GYAKORLATA

FORGÁCSOLÓ
ELJÁRÁSOK

Ambrusné Dr. Alady Márta
Dr. Árva János
Dr. Nagy P. Sándor

B5, 296 oldal
MK-59229

TM-21014/K

MK-59229
B5, 264 oldal

ISBN 978-963-16-1548-7

9 789632 751221

2018. 06. 21. 10:05:19

A könyv a hagyományos és nélkülözhetetlen fémipari eszközöket, szerszámokat és ezek használatát, valamint az alapműveleteket mutatják be. Kitér a műveletek céljára, folyamatára és
a biztonságtechnikai eljárásokra. Foglalkozik a méréssel a mé
réssel és eszközeivel, a mérésellenőrzéssel, az előrajzolással.

Czéh • Hervay • Dr. Nagy P. • Dr. Mikó

Czéh Mihály

FORGÁCSOLÁSI
ELJÁRÁSOK

Forgácsolási
eljárások

TM-21016

yok.
(TM-21013/1)

Ez a könyv kellô ismeretet ad a gépiparban
alkalmazott NC-, CNC-, CAD/CAM rendsze-

yok.

rek programozásának általános alapszabá-

(TM-21013/2)
(TM-21014/K)

B5, 216 oldal

(TM-21005/1/K)
(TM-21005/2/K)

lyairól. Ismerteti a kontúrleírás lehetôségeit és
a különbözô megmunkálási ciklusok alkalmazhatóságát.

(TM-21005/3)
(TM-21012/K)
(TM-21015)
(TM-22014)

A tankönyv anyaga megalapozza a gyártástervezési, gyártástechnológiai ismereteket és a

Czéh Mihály – Hervay Péter –
Dr. Nagy P. Sándor – Dr. Mikó Balázs

Hervay Péter

A CNC-programozás
alapjai

Dr. Nagy P. Sándor
Dr. Mikó Balázs

A CNC-programozás alapjai

(TM-21001/K)
(TM-21002)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21201)
(TM-21006)
(TM-21007/K)

A tankönyv sorra ismerteti az olyan, gépiparban használatos
főbb forgácsolási eljárásokat, mint az esztergálás, a gyalulás és
vésés, a fúrás, a marás, az üregelés, a köszörülés, a finomfelületi
megmunkálások, a menetmegmunkálás és a fogaskerékgyártás.
Bemutatja a forgácsolószerszámokat és -gépeket.

Ducsai János

Ducsai János
Forgácsolási eljárások

kívánnak jutni a gépészeti
ô tankönyveket:

A CNC-PROGRAMOZÁS
ALAPJAI

gyakorlati szaktárgyak megértését.

MK-6539-0

Az esztergálás és a marás témakörének elsajátítását mintapéldákkal és gyakorló feladatokkal
segíti a könyv.

TM-21016

MK-6539-0
ISBN 978-963-16-6539-0

ISBN 978 963 275 082 8

B5, 192 oldal

MK-6539-0

TM-21016

rlata

Dr. Nagy P. Sándor

Szabó Endre

ISBN 978-963-275-122-1

észeti szakmacsoport számára
tankönyve. Három alapvetô
a forgácsolási technológiákat,
iai adatait és azok meghatá-

LAPJAI

Dr. Árva János

59219 Gyártási eljárások
59228 Forgács nélküli alakítások
59230 Megmunkálógépek

TM-21014/K

TM-21014/K

yok. Anyagismeret
yok. Gyártásismeret
rázolás
brázolás

(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-21001/K)
(TM-21002)
(TM-21005/1)
(TM-21005/2)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)
(TM-11012/5)
(TM-11012/6)
(TM-11212/5)
(TM-21015)
(TM-21016)
(TM-22014)

Plósz Antal

Forgácsoló eljárások

Forgácsoló eljárások

önyvcsalád további tagjai:

Fémipari
alapműveletek
elmélete és
gyakorlata

Ambrusné dr. Alady Márta
A szakma oktatásához ajánlott további tankönyvek:

MK-59229

és gyakorlata c. tankönyv a gépész szakmasalád egyik könyve. Ez a kötet a korábban
etencia alapú képzés követelményei alapján
mányos fémipari eszközöket, szerszámokat,
pműveleteket tárgyalja. Foglalkozik a kézi
a hőkezelési alapműveletekkel.

Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata

Harmaci Károly–Plósz Antal–Szabó Endre

Harmaci Károly

9 789632 750828

2016.05.25. 9:57:32
MK 6539 0 A CNC programozas alapjai 2018febr22.indd 1

A könyv forgácsolás elmélete c. fejezete röviden ismerteti a for
gácsolás fogalmát, a forgácsképződés folyamatát és a forgács
jellemzőit, az anyagok forgácsolhatóságát, illetve a forgácsoló
szerszámok élgeometriáját, valamint a forgácsolóerő és teljesítmény fogalmát.

2018.02.22 11:40:58

A tankönyv a gyorsan fejlődő CNC- és CAD/CAM-technológia
alapjaival ismerteti meg a technikusképzésben és a felnőttokta
tásban részt vevő tanulót. A könyvből megszerzett tudás sok
irányban bővíthető a konkrét alkalmazásoknak megfelelően.
Az eljárások megértését gyakorló feladatok segítik.
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Jáki Imre

Sági György
Mátyási Gyula
Sági György

Mátyási Gyula
Jáki Imre

SZÁMÍTÓGÉPPEL
TÁMOGATOTT
TECHNOLÓGIÁK
CNC, CAD/CAM

CNC, CAD/CAM

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI
alapismeretek
Természetesnek vesszük, hogy ha dolgunk
van egy hivatalban, vagy egy üzletlánc egyik
részlegében vásárolni szeretnénk, a bejárati
ajtó önmûködôen kinyílik elôttünk, és ha átha
ladunk a bejáraton, magától be is csukódik.
Az ajtó mûködtetését ki kellett találni, az épí
tôelemeit le kellett gyártani, össze kellett épí

MK-6048-6

teni, mûködés közben szükséges a szerviz.
Ennek az irányítástechnika elméletébe beve
zetô könyvnek nem más a célja, mint a gé

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI
ALAPISMERETEK
MK-5303
B5, 132 oldal

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI alapismeretek

Számítógéppel
támogatott
technológiák

pész és villamosképzésben felkelteni az
érdeklôdést, a „vágyat” az automatika felfe

B5, 424 oldal

dezésére.
MK-5303

telefon: (06-1)437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu
ISBN 978-963-16-6048-7

MK-5303
ISBN 978-963-16-6654-0

MK-5303_borito_5mmGer.indd 1

01/03/18 15:11

A könyv az egyszerűbb, részenként is működtethető rendszerek
től a legfejlettebb, egész termelést átfogó, komplex rendszerekig
mutatja be a technológiát. Az első lépéstől, a számítógép kialakulásának kezdetén megjelenő NC-szerszámgéptől a mai leg
fejlettebb, szinte ember nélküli üzemekig.
10:05 AM

Page 1

PNEUMATIKUS
ÉS HIDRAULIKUS
RENDSZEREK

Jáki imre

Pneumatikus és
hidraulikus rendszerek

képzésén túl a témában tanári tréningeket,

lletve különbözô cégek felkérésére dolgo

zóiknak tanfolyamokat tartott. Mivel a köny

vet az óravázlatokból, illetve a tanfolya

mokra készült jegyzetekbôl állította össze,

az elemismereteknél és a kapcsolásoknál is

dominál a magyarázat, a gyakorlati vonat

kozás. Az alapokat kívánja biztossá tenni.

A tankönyv nyújtotta ismeretekkel az elôírt

ananyag követelményei magabiztosan tel

esíthetôk, az egyszerû kapcsolások meg

érthetôk és felépíthetôk.

MK-5304
ISBN 978-963-16-6658-8

MK-5304

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek

A szerzô az automatizálási technikusok

Tankönyv
a gépipari számítástechnikai technikus
szakképzéshez

B5, 288 oldal

MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ
1133 Budapest, Szentendrei út 89–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu
www.muszakikiado.hu

59 362

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI GYAKORLA
TOK
GYAKORLATOK

8/1/07

Az irányítástechnika elméletébe bevezető tankönyvnek nem más
a célja, mint a gépész- és villamosképzésben felkelteni az érdeklődést, a „vágyat” az automatika felfedezésére. A kiadvány mintapéldákkal, szerkezeti és működési vázlatokkal, hatásláncokkal
illusztrálva tárgyalja a témát.
Csík József
Váradi György

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI
GYAKORLATOK
MK-59362
B5, 340 oldal

59 362

59 362_Iranyitastechnikai gyak

Jáki Imre

MK-5304

dó Kft.
entendrei út 91–93.
@muszakikiado.hu

Gépészet

ISBN 978-963-16-1929-4

2018.12.13 12:19:32

A tankönyv a 10004-16 azonosító számú, Pneumatikus és hid
raulikus rendszerek című szakmai követelménymodul témaköreit figyelembe véve készült. Biztos alapokat ad a követelmé
nyek teljesítéséhez, a kapcsolások megértéséhez és felépítéséhez.
A tanulást számos magyarázó ábra segíti.
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A tankönyvvel az olvasó bevezetést nyerhet az automatizálás
alapismereteibe, a pneumatika, hidraulika, elektropneumatika,
valamint a szabadon programozható vezérlők világába. A könyv
megfelelő kiegészítője az Irányítástechnikai alapismeretek című
kiadványnak.

Gépészet

dezés-szerelô

Vízellátás,
csatornázás

VÍZELLÁTÁS,
CSATORNÁZÁS

készült, az épületgépész technikus szakma számára.
A tervezési segédlet a berendezési tárgyak kiválasztásához és a
hálózatok méretezéséhez nyújt segítséget a víz tulajdonságainak
adataival, a hideg- és melegvíz-ellátás berendezések adataival,
hideg- és melegvíz-ellátási méretezési nomogramokkal és táblázatokkal, a csatornázási berendezések adataival, valamint csatornázási méretezési nomogramokkal és táblázatokkal.

MK-5015

A Kiadó további épületgépészeti témájú könyvei:

B5, 452 oldal

(TM-22007)
(TM-22008)
(TM-22009)

Szerelôipari technológiák
Központifûtés-rendszerek
Gázellátás

(TM-22001)
(TM-22004)
(TM-22005)

Szellôzô- és klímaberendezés-szerelô
szakmai ismeretek

(TM-22007)

Épületgépészeti mérések
Tüzeléstechnika

(TM-22008)
(TM-22009)

Vízellátás, csatornázás

Cséki István

Vízellátás,
csatornázás

se g é d l e t

MK-5016
ISBN 978-963-16-6595-6

VÍZELLÁTÁS,
CSATORNÁZÁS
Segédlet
MK-5016
B5, 120 oldal

(MK-5015)

MK-5015

MK-5015
978-963-16-6584-0

A Vízellátás, csatornázás, segédlet címû kiadvány a
10205-12 modulhoz fejlesztett Vízellátás csatornázás könyvhöz

Cséki István Vízellátás, csatornázás segédlet

(TM-22001)
(TM-22004)
(TM-22005)

Cséki István

MK-5016

témájú könyvei:

MK-5016_Borito_168x238mm_5mmGer_2018-08.indd 1

16/08/18 12:26

A vízellátás, csatornázás tervezési segédlete a víz tulajdonsá
gainak ismertetésével, a hidegvíz – és melegvízellátási berendezések adataival, valamint hideg- és melegvíz-ellátás méretezési
programokkal és táblázatokkal nyújt segítséget a berendezési
tárgyak kiválasztásához és a hálózatok méretezéséhez.

A könyv áttekintést nyújt az áramlástani ismeretekből és összefoglalja a víz jellemzőit. Bemutatja a közműves vízellátás letehe
tőségeit, a víznyerési módokat, az épületek vízellátását a közmű
hálózatról. A technikustanulók megismerhetik a vízellátás, csator
názás berendezési tárgyait és a közcsatorna-hálózat rendszerét.

59288 borito_Elrendezés 1 2016.06.09. 9:35 Page 1

Némethné

Cséki István
Tankönyv a vízvezeték- és központifûtés-szerelô
szakképesítés számára

Pokol Kálmánné

CSŐHÁLÓZATSZERELŐ SZAKRAJZ
NÉMETHNÉ MILE GABRIELLA
POKOL KÁLMÁNNÉ

Csôhálózat-szerelô
szakrajz

MK-59226

a vízvezetékés központifûtés-szerelô, valamint
a gázvezeték- és készülékszerelô
szakma számára

MK-59226

SZAKMAI ISMERET

Mile Gabriella

MK-59288

k
k

Cséki István Vízellátás, csatornázás

ástani ismeretekbôl, összefoglalözmûves vízellátás lehetôségeit,
k vízellátását a közmûhálózaterhetik a vízellátás, csatornázás
rna-hálózat rendszerét, az épülezôit.
yvíztisztítási eljárásokkal, az épüával, a vízhálózat méretezésével.

k

Cséki István

Cséki István

. könyv az épületgépész techni2 Épületgépész ellátórendszerek

A4, 120 oldal

Glósz Róbert

SZAKMAI ISMERET
a vízvezetékés központifűtés-szerelő
szakma számára
MK-59288
B5, 368 oldal

MK-59288

ISBN 978-963-16-1663-7

ISBN 978-963-16-1900-3

MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ

Az épületgépészeti készülékek, berendezések üzemeltetését cső
hálózatok teszik lehetővé. A szakrajz alapján a szerelőmunka önállóan elvégezhető. A könyvünkben található feladatok fejlesztik
a rajzkészséget és az esztétikai igényességet is.

A kötet elsőként a szakma elsajátításához nélkülözhetetlen alapvető építőipari ismereteket tárgyalja, majd a szerelvények csoportosítását, a szivattyúk, berendezési tárgyak, szennyvíztisztító be
rendezések felépítését, tulajdonságait veszi át.
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Gépészet

kus tanulók a közérzetet
ait, a hőszükségleti számíanyagok égésének jellemgépészetben alkalmazott
ttyúkkal, szerelvényekkel,
st nyújt a legkorszerűbb
melők világába is. Bemutávfűtés legfontosabb jel-

ájú könyvei:

Központifűtésrendszerek

(TM-22001)
(TM-22005)
(TM-22007)
(TM-22008)
(TM-22009)

Cséki István

Buliczka Pál

KÖZPONTIFŰTÉSRENDSZEREK
TM-22004

SZERELŐIPARI ANYAGOK
ÉS TECHNOLÓGIÁK
Épületgépészet

B5, 320 oldal

TM-22001
B5, 264 oldal

TM-22004
TM-22004
ISBN 978-963-275-084-2

9 789632 750842

23/05/18 09:56

A könyv a hőtechnikai alapismeretek összefoglalása után ismerteti egy épület hőtechnikai rendszerét, majd bemutatja a különböző fűtőtesteket. A melegvíz-fűtések kialakításának lehetőségei után kitér a gőzfűtések, távfűtések alkalmazási területeire, és
foglalkozik az épületfűtő rendszerek gazdaságosságával is.

TM-22005
B5, 236 oldal

        
         
       
 
     
 
   


 








TM-22007
ISBN 978-963-275-086-6

A tankönyv a gázellátás alapfogalmainak (történeti áttekintés,
a gázok fajtái és jellemzői, a gáz szállítása és tárolása, a gázellátó rendszerek kialakítása és fajtái) áttekintése után ismerteti
a különböző gázhálózatok kialakításának szempontjait és a rájuk
vonatkozó hatályos jogszabályokat.
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GÁZELLÁTÁS

A tankönyv az általános és épületgépészeti anyagismeret átte
kintése után ismerteti a csőhálózatok létesítési feltételeit, léte
sítési irányelveit és előírásait, gyártását és szerelését, valamint
a csőhálózatokat kiszolgáló egységek, illetve a csőhálózatra kötött
berendezési tárgyak szerelését.

 

 

 


Sashalmi György

SZELLŐZŐ- ÉS
KLÍMABERENDEZÉS-SZERELŐ
SZAKMAI ISMERETEK
TM-22007
B5, 410 oldal



Timár Péter

GÉPÉSZ SZAKMÁK

szakmai

Cséki István

Központifűtés-rendszerek

önyv az épületgépész techpületgépész ellátórendsze-

A tankönyv ismerteti a szellőző- és klímaberendezés-szerelés gyakorlati ismereteit. A kötet a fizikai és méréstechnikai alapfogalmak
rövid ismertetésével indul, majd összefoglalja a különböző szellőzési és fűtési módszereket és a szellőző-, fűtő-, illetve klímaberendezések főbb részegységeinek működését.

Gépészet

önyvcsalád további tagjai.

TM-21010/K
B5, 216 oldal

Minőségbiztosítás. A minőségirányítás alapjai.
Irányítástechnikai alapismeretek
Alapmérések Geometriai mérések
Alapmérések Anyagvizsgálatok
Alapmérések Villamos mérések
A gépelemek alapjai
Gépelemek
Műszaki mechanika alapjai
Villamos gépek
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Anyagismeret
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Gyártásismeret
Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata
Számítógéppel segített rajzolás. Síkbeli ábrázolás
Számítógéppel segített rajzolás. Térbeli ábrázolás
AutoCAD feladatgyűjtemény
Hegesztés
Forgácsolási eljárások
Géptan

(TM-21001/K)
(TM-21002)
(TM-21005/1)
(TM-21005/2)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21012/K)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)
(TM-21014/K)
(TM-11012/5)
(TM-11012/6)
(TM-11212/5)
(TM-21015)
(TM-21016)
(TM-22014)
ISBN 978 963 9668 25 6

MŰSZAKI MECHANIKA
TM-21011/K
B5, 260 oldal

TM-21011/K

TM-21010/K
ISBN 978-963-275-119-1

978-963-275-120-7

9 789632 751207

TM-21011-K fedél 2015.indd 1

2018. 06. 22. 11:04:18

M  fldtgyjty

A könyv a statikai és szilárdságtani ismeretek tárgyalásával kez
dődik. Ezután a kinematika, a kinetika, az energetika, a merev tes
tek kinetikája, a folyadékok mechanikáján belül a hidrosztatika és
a hidrodinamika, valamint – nagyrészt a gázok mechanikájával fog
lalkozó – hőtani fejezetek következnek.
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Szabó István

A gépész szakmacsoport számára fejlesztett tankönyvcsalád további tagjai.

9 789632 751191

y . yv lj  
,  gl lj 
. tyv rt

Műszaki
mechanika

A MŰSZAKI MECHANIKA
ALAPJAI

TM-21010/K

nyok. Anyagismeret
nyok. Gyártásismeret
orlata
brázolás
brázolás

(TM-21001/K)
(TM-21002)
(TM-21005/1)
(TM-21005/2)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21007/K)
(TM-21011/K)
(TM-21012/K)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)
(TM-21014/K)
(TM-11012/5)
(TM-11012/6)
(TM-11212/5)
(TM-21015)
(TM-21016)
(TM-22014)

A műszaki mechanika alapjai

apjai.

Szabó István
A Műszaki mechanika c. tankönyv a gépész szakmacsoport számára készített tankönyvcsalád egyik könyve. Ez a kötet a korábban több kiadást
is megélt könyv kompetencia alapú képzés követelményei alapján készült
átdolgozása. A könyv tananyagtartalma lényegében változatlan. A statika
és a szilárdságtan témakörével kezdődik. Ezeket a kinematika, a kinetika,
az energetika és a merevtestek kinetikája követi. A folyadékok mechanikáján belül a hidrosztatikával és a hidrodinamikával foglalkozik mindvégig didaktikus megközelítésben, mintapéldákon, feladatokon keresztül.

Műszaki mechanika

A műszaki
mechanika alapjai

könyv a gépész szakmacsoport számára kéötet a korábban több kiadást is megélt könyv
ményei alapján készült átdolgozása. A könyv
zatlan. A szerző a statika és a szilárdságtan
ka, a kinetika, az energetika és a merevtestek
k mechanikáján belül a hidrosztatikával és a
vázlatok, ábrák teszik szemléletessé a könysegítik a tananyag begyakorlását.

Szabó István

TM-21011/K

Szabó István

2017.06.02. 11:47:04

A tankönyv részletesebben tárgyalja a statikai, a szilárdságtani,
a kinematikai, a kinetikai, az energetikai, valamint a merev testek
kinetikájára, a folyadékok mechanikájára és a hőtanra vonatkozó
ismereteket. Elvi vázlatok, ábrák teszik szemléletessé a könyvet,
feladatok és ellenőrző kérdések segítik a tananyag begyakorlását.

Molnár Ervin

Molr Erv

MŰSZAKI MECHANIKA
FELADATGYŰJTEMÉNY

M 
fldtgyjty

TM-21201
B5, 228 oldal

(TM-11013)
(TM-2100)
(TM-2100)
(TM-21010)
(TM-21011)

TM-21201

ovbb,  to oro

TM-21201
ISBN 978 963 946 084 3

9 789639 460843

2017.06.07. 11:56:12

A feladatgyűjtemény A műszaki mechanika alapjai, a Műszaki
mechanika és a Gépészeti alapismeretek című könyvekben ös�szefoglalt elméleti anyagok jobb megértéséhez, begyakorlásához készült. A könyv mintapéldákat, megoldandó feladatokat és
megoldásaikat tartalmazza.
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6.
Csernoch Mária

Sprego

Táblázatkezelés csupán
egy tucat függvénnyel

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK
PROGRAMOZÁS
TÁBLÁZATKEZELŐ
FÜGGVÉNYEKKEL
– SPREGO

A tankönyv modern szemléletmóddal, objektumokra alapozva, vizuális fejlesztőeszközök segítségével tekinti át a közismereti informatika tantárgy emelt szintű, illetve az informatikai alapismeretek tantárgy közép- és emelt szintű érettségi követelményeinek programozás tananyagát.
A kiadvány a programtervezési ismereteket, az algoritmusokat, az adatszerkezeteket lehetőség
szerint programozási nyelvektől függetlenül tárgyalja. A programozás tanulását természetesen
nem lehet teljesen elvonatkoztatni egy konkrét programozási nyelvtől, ezért a könyv anyagának
feldolgozásához javasoljuk egy korszerű, vizuális fejlesztőrendszer, a Visual Basic használatát. A
Visual Basic fejlesztői környezet ingyenesen letölthető az internetről, korlátozások nélkül felhasználható az oktatásban és szerepel az informatika érettségin engedélyezett szoftverek listájában.
A tankönyv értékét nagymértékben növeli, hogy az egyes leckék anyagát számos feladat szemlélteti, ezek megoldhatók bármely vizuális programozási nyelv segítségével.

MK-4645-0

Microsoft Excel

OpenOffice Calc
összetett függvények

egyszerû függvények

Juhász Tibor
JUHÁSZ TIBOR – KISS ZSOLT

LibreOffice Calc

B5, 96 oldal

Könyvünket különösen ajánljuk azoknak a diákoknak, akik az informatikai alapismeretek tantárgyból készülnek az érettségire vagy informatikából emelt szintű érettségit kívánnak tenni, de haszonnal forgathatják az informatika jellegű gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok tanulói, tanulmányi versenyek, tanfolyamok résztvevői és a programozás, programtervezés iránt érdeklődők is.

MK-4462-3

táblázatkezelô függvényekkel

Csernoch Mária

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK

PROGRAMOZÁS

Informatika – Programozás
JUHÁSZ TIBOR - KISS ZSOLT

Kiss Zsolt

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK

Műszaki Kiadó

MK-4462-3
B5, 340 oldal

Műszaki Kiadó
Műszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 91–93.
telefon: [+36 1] 437-2405
fax: [+36 1] 437-2404
www.muszakikiado.hu

tömbképletek

vevoszolg@muszakikiado.hu

MK-4462-3
ISBN: 978-963-16-4462-3

,!7IJ6D1-geegcd!!

MK-4645-0
Ár: 1290 Ft
ISBN 978-963-16-4645-0

2014.11.17 14:07:17

A kiadvány a Sprego-módszert mutatja be, amelynek jellegze
tessége, hogy néhány egyszerű függvényt használ, és ezeket
összeépítve alkalmazható komolyabb problémák megoldására
is. Olyan ez mint Legoelemekből építkezni. Innen kapta a nevét
is: Sprego (Spreadsheet Lego). Az egyszerű, általános célú függ
vényekből megépített összetett függvényeknek számtalan előnyük van a problémaspecifikus beépített függvényekkel szemben. Könyvünk részletesen bemutatja a program felépítését és
alkalmazását.

46

A könyv a programtervezési ismereteket, az algoritmusokat,
az adatszerkezeteket lehetőség szerint programozási nyelvektől
függetlenül tárgyalja. A programozás tanulását természetesen
nem lehet teljesen elvonatkoztatni egy konkrét programozási nyelvtől, ezért a könyv anyagának feldolgozásához javasoljuk
egy népszerű, vizuális fejlesztőrendszer, a Visual Basic használatát.
A Visual Basic fejlesztői környezet ingyenesen letölthető az inter
netről, korlátozások nélkül felhasználható az oktatásban, és szerepel
az informatikaérettségin engedélyezett szoftverek listájában.

Informatika – Programozás

ás diákoknak, akik az informatikai alapismeretek (szaközép- vagy emelt szintű érettségire. Haszonnal forgatprogramozási versenyeken vesznek részt. Itt elsősorban
anulmányi Versenyen és az OKTV-n elvárt témaköröket

rogramozás alapjainak elsajátításához
nljuk:
JUHÁSZ TIBOR - KISS ZSOLT

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK

Műszaki Kiadó

Kiss Zsolt

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
HALADÓKNAK

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
HALADÓKNAK
}

b időszaak
l a leeghosszzabb
// a)) Meggállás nélkül
menettido;
int maxErrtek, hol,
ok[1];
Ertekk = iddok[2] - ido
maxE
hol = 1;
{
+)
+
i
n;
<
i
2;
=
for (iint i
k[i] - 10;
d = idok[ii + 1] - idok
menetiido
me

rtek) {
if (menettido > maxEr
ido;
maxErrtek = meneti
hol = i;
}
}
“ “;
<<
k
e
xErte
cout << maa
1 << endll;
ol << “ “ << hol +
cout << ho

MK-4578-1
B5, 312 oldal

Példatárunk a különbözô adattípusok, adatszerkezetek, továbbá az elemi algoritmusok alkalmazását mutatja be a programozási versenyfeladatok megoldásában. Ajánljuk
a versenyekre készülô diákoknak és a felkészítô tanároknak csakúgy, mint azoknak az
olvasóknak, akik szeretnék elmélyíteni a programozási nyelvekre vonatkozó ismereteiket. Mivel az emelt szintû (közismereti) informatikaérettségi programozás feladata
hasonló tudnivalókat igényel, könyvünket az érettségire készülô diákok is haszonnal forgathatják.
Könyvünk fejezeteiben, leckéiben az adott témakörre jellemzô feladatokat gyûjtöttük csokorba. Minden témakörnél részletesen ismertetjük néhány feladat megoldását,
majd felsoroljuk a programozási versenyeken elôforduló, hasonló típusú feladatokat.
A feladatok megoldásában a Programozási ismeretek tankönyvre támaszkodunk (Mûszaki Kiadó, 2015). Feltételezzük, hogy az Olvasó már elsajátította a benne szereplô
ismereteket.
A megoldásokat programozási nyelvtôl függetlenül, mondatszerû leírással adjuk meg.
A kész programok C++ és Visual Basic nyelven letölthetôk könyvünk webhelyérôl:

A programozás alapjainak
elsajátításához és az emelt
szintû informatikaérettségihez ajánljuk:

Az emelt szintû
informatikaérettségihez
és a programozási
versenyekhez ajánljuk:

JUHÁSZ TIBOR–
KISS ZSOLT:
PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
MK-4462-3

JUHÁSZ TIBOR–
KISS ZSOLT:
PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
HALADÓKNAK
MK-4578-1

A programozási
versenyek résztvevôinek
ajánlott példatár,
kidolgozott feladatokkal:
JUHÁSZ TIBOR–TÓTH BERTALAN:
PROGRAMOZÁSI ISMERETEK
VERSENYZÔKNEK
MK-3013

MK-3014

& prSor);
TElem PrSorbol(TPrSor
beolvasása
struct TElem {
A szomszédsági lista
//; //
int sorszam;
lem>> orszagok
string szovegsor;
vector<vector<TE
int tav;
e) const{
(const TElem&
vector<int> temp;
szomszédsági lista
bool operator <
int kod;
vector<int> szinek;
return tav > e.tav;
n; i++) {
for (int i = 1; i <=
int n, start, veg;
}
e) const{
r);
szovegso
TElem&
(const
getline(fajlbe,
bool operator ==
== e.sorszam;
temp = Split(szovegsor);
int main() {
return sorszam
kod = temp[0];
// Beolvasás
.be");
}
ize(); j++)
for (int j=1; j<temp.s
ifstream fajlbe("kommando
TElem
};
();
orszagok[kod].push_back(
fajlbe >> n; fajlbe.get
;
1);
orszagok.resize(n +
t<TElem> TPrSor
{ temp[j], 1 });
typedef multise
szinek.resize(n + 1);

Juhász Tibor – Tóth Bertalan

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
VERSENyZôKNEK

k megha// A minimális távolságo
tározása
TPrSor prSor;
, suly;
int csucs, szomszed
{start, 0} );
prSor.insert( TElem
> 0) {
while (prSor.size()

k, programozási stratégiák alkalmazását mutatja

in keresztül. Ajánljuk a versenyekre készülô diá
akúgy, mint azoknak az olvasóknak, akik érdek
ramozása iránt.

rtetjük néhány feladat megoldását, majd felso
ormatikai tanulmányi verseny (OITV), illetve az
nulmányi verseny (OKTV) programozás kategó
ladatokat.

ôl függetlenül, mondatszerû leírással adjuk meg.

nyelven letölthetôk a könyv webhelyérôl:

sulinet.hu/programozas

i a Programozási ismeretek, illetve a Programo
önyveknek (Mûszaki Kiadó, 2011, 2012). A gráf

olyan eljárás ismertetésével, amely hely hiányá

.
Az emelt szintû informatika
érettségire és a programozási
versenyekre ajánljuk:

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK VERSENyZôKNEK

int vegtelen = numeric_
nt>::max() / 2;
r<int> tavolsag(n+1);
r<int> honnan(n+1);

BUG
#ifddef DEB
n);
” stdin
be.txtt”,”rr”,
frreopeen(“b
out));
w”,stdo
frreopeen(“kki.txt””,”w
ndif
#en
Hun”));
L, “H
C_ALL
ocalee(LC
setlo

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK
KEZDÔ VERSENYZÔKNEK

intt idok[[101];
intt n;
( {
n()
intt main
in

// Beollvasáss
int nap, ora, perc;;
> perc;
> ora >>
cin >> n >>
+ perc;
idokk[1] = 600 * oraa
p = 0;
nap
= n;; i++) {
for (int i = 2; i <=
> perrc;
cin >> orra >>
ci

Juhász Tibor
Tóth Bertalan

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
KEZDŐ VERSENYZŐKNEK
MK-3014
B5, 328 oldal

ISBN 978-963-16-4709-9

A kiadvány a különböző adattípusok, adatszerkezetek és elemi
algoritmusok alkalmazásával foglalkozó feladatokat és megoldásaikat tartalmazza. A példatár részletesen kidolgozott verseny
feladatokat tartalmaz a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny 1. korcsoportjának résztvevői számára.

[i]){
TElem& el : orszagok
;
n; i++) {
sorszam]
for (int i = 1; i <=
omszedSzin = szinek[el. Szin)
{
tavolsag[i] = vegtelen;
(orszagSzin == szomszed
honnan[i] = 0;
el.tav = 0;
}
tavolsag[start] = 0;

Juhász Tibor – Tóth Bertalan

if ( (iddok[1]
enddl;
couut << “1 2” <<
= n - 1; i++)) {
nt i = 2; i <=
for (in

www.zmgzeg.sulinet.hu/programozas

ÁSZ TIBOR – KISS ZSOLT:

an

>
ocale>
#iincludee <clo
m>
de <iosstream
#iinclude
p>
manip
#iincludee <iom
n ludee <csttdio>
#iinc
n ludee <strring>
#iinc
m>
#iincludee <alggorithm
d
sttd;
ace
p
mesp
a
usiing na
BUG
#ddene DEB

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK b) ÉjÉfélkkor
//
14440;
KEZDÔ VERSENYZÔKNEK int ejfefelPercc <= ejfe
> ejjfelPerc) )
elPerc) && (idok[2]

Műszaki Kiadó

OGRAMOZÁSI ISMERETEK
K-4462-3 B/5, 340 oldal ]

A példatár a programozási versenyekre (Nemes Tihamér OITV,
informatika OKTV) készülő, kezdő versenyezőknek mutatja be
a különböző adattípusok, adatszerkezetek, algoritmusok alkalmazását a versenyfeladatok megoldásában, melyet az érettségire
készülő diákok is haszonnal forgathatják.

Juhász Tibor
Tóth Bertalan

PROGRAMOZÁSI
ISMERETEK
VERSENYZŐKNEK
MK-3013
B5, 256 oldal

JUHÁSZ TIBOR–KISS ZSOLT:
PROGRAMOZÁSI ISMERETEK
HALADÓKNAK
(MK45781, B5, 312 oldal)
MK-3013
978-963-16-4651-1

MK-3013

MERETEK
kstra-algoritmus

+ 60 * ora + perc;
ok[i] = 14440 * nap
ido
]) {
- 1])
if (idokk[i] < idok[ii
= 14400;
idokk[i] +=
++;
nap+
}
Juhász
Tibor – Tóth Bertalan

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK KEZDÔ VERSENYZÔKNEK

yelvektől, az algoritmusokat mondatszerű leírással adhivatkozunk. A gyakorlatok megoldása C++ és Visual
ról. Az egyes fejezetek végén pedig kiemelkedően nagyrek gyakorlását.

JUHÁSZ TIBOR - KISS ZSOLT

MK-3014

nak, felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak és más
k a programozás alapjait, gyakorolták egyszerűbb progjektumorientált programozás fogalmait, bemutatjuk az
készítését. Kitérünk az összetett adatszerkezetek ismerpéldákon keresztül szemléltetjük a bonyolult feladatok
okat, köztük a rekurzív módszerek, a visszalépéses keregoritmus alkalmazását. Külön fejezetben foglalkozunk

PROGRAMOZÁSI ISMERETEK HALADÓKNAK

ISMERETEK

MK-4578-1

Juhász Tibor

2015.05.15 12:17:22

A könyv első fejezete a mohó stratégia, a rekurzió, a dinamikus
programozás és a visszalépéses keresés témaköreivel foglalko
zik. A második fejezet a gráfalgoritmusokat tekinti át. A harmadik
fejezet válogatott feladatokat tartalmaz, melyek főleg optimali
zálási problémák megoldására vonatkoznak.
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7.

Neubauer Katalin
Vajda Andrea

eladástan
Neubauer Katalin
Vajda Andrea

B2C

MK-6020
ISBN 978-963-16-6710-3

Kereskedelem – Marketing
A tankönyv a leendő kereskedők, vállalkozók szakáruismereti
tanulmányainak megalapozásához nyújt fontos alapismerete
ket. Az öt fejezet bemutatja az áruk rendszerezésének alkalmazott módjait, a szabványosítás lehetőségeit, a fogyasztóvédelem
és a minőségtanúsítás elvárásait, a csomagolás alapvető köve
telményeit.

ELADÁSTAN
MK-6020
B5, 100 oldal

MK-6020

2

KeresKedelmi ismereteK

eladástan

ád Eladástan címû kötete a 11691-16
ett minden áru és szolgáltatás értékesís eszköze lehet.
adói munka színvonalának emelésére
y az eladó munkájával jelentôsen hozefolyásolja a forgalmat, a nyereséget,
egítélését. Célunk, hogy az eladástan
ai kereskedelem fejlôdését.
lmet fordítottunk az értékesítés el nem
és a legújabb kor elvárásainak megfea.
strukturált, a tanulás és tanítás folyamaössze, ezért a szakmai elmélet mellett
orlati feladatok, magyarázatok és iKtadhattak ki az Eladástan tankönyvbôl.

A tankönyv a leendő kereskedők, vállalkozók szakáru-ismereti
tanulmányainak megalapozásához nyújt fontos alapismereteket.
Az öt fejezet többek között bemutatja:

2018.08.27 21:00:50

A könyv nagy figyelmet fordít az értékesítés el nem évülő alap
tanainak hangsúlyozására és a legújabb kor elvárásainak meg
felelő értékesítési technikák bemutatására. Tartalma jól strukturált, a tanulás és tanítás folyamatát hatékonyan segíti elő,
ezért a szakmai elmélet mellett az elmélyítéshez nélkülözhetetlen gyakorlati feladatok sem maradhattak ki belőle.

az áruk rendszerezésének alkalmazott módjait, kereskedelmi szerepét;
a szabvány és a szabványosítás jelentőségét;
a minőség alapismereteit, segítséget nyújt a piacképesség
megítéléséhez;
a fogyasztói érdekvédelem, a minőségtanúsítás és a hazai
fogyasztóvédelem jelenlegi eszköz- és intézményrendszerét, összhangban az európai uniós elvárásokkal;
az áru útját a termelőtől a fogyasztóig, a csomagolás
alapvető követelményeit.

Dr. Buzás Gizella

A tanulást könnyítik a könyvben található sémák, táblázatok
és ábrák. A melléklet a témakörökhöz kapcsolódó törvények
kivonatait tartalmazza.

ÁLTALÁNOS
ÁRUISMERET
KP-2278

Mûszaki Kiadó

Mûszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu

telefon: (06-1)437-2405
fax: (06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu

KP-2278

ISBN 978-963-337-059-9

B5, 140 oldal

jelentôsebbé váló fogyasztói érdekelem.
dékkezeléssel és egy új eljárással,

sémák, táblázatok és ábrák. A melyek kivonatait tartalmazza.

MK-6022

KERESKEDELMI ISMERETEK

sával foglalkozik. A szabványosítás
a fel a figyelmet.
zza a minôség fogalmát, ismerteti
emutatja a különbözô információkat

ÁLTALÁNOS
ÁRUISMERET
Dr. Buzás Gizella

Dr. Buzás Gizella (szerk.)

ÁLTALÁNOS
ÁRUISMERET

SZAKÁRUISMERET
Élelmiszerek
és vegyi áruk
Letölthető melléklettel

MK-6022
B5, 140 oldal

Az európai uniós irányelveknek, árubesorolásoknak
megfelelôen készült, letölthetô melléklettel
kiegészített, korszerû tananyag
• bemutatja az élelmiszer- és vegyiáru-kereskedô képzés nagy
árucsoportjait: az élelmiszereket, a vegyi árukat, a kozmetikai
árukat, a lakkokat-festékeket, a norinbergi árukat;
• tárgyalja az e csoportokba sorolható termékek teljes körét,
kereskedelmi jelentôségét, árujellemzôit;
• útmutatást ad a leendô kereskedôknek a piacon sikeres áruválaszték összeállításához;
• ismerteti az áruk értékcsökkentését okozó és a forgalomból
kizáró jellemzôket;
• hangsúlyozza a minôség- és a fogyasztóvédelem fontosságát.
A letölthetô melléklet a könyv felépítését követi. A képgyûjtemények, a fotókkal illusztrált olvasmányok a szakmai mûveltséget
emelô, bôvítô ismeretanyagot tartalmaznak. Az árucsoportokat
rendszerezô, a gyártási folyamatokat bemutató animációk, a felhasználókat aktív problémamegoldásra késztetô feladatok, tesztek
pedig a megszerzett ismeretek elmélyítését, jobb megértését,
gyakorlását szolgálják. A fô cél az elméleti és a gyakorlati ismeretek
összekapcsolása, olyan rendszerezô tudás átadása, ami könnyen
alkalmazható a naponta megjelenô új termékekre, az állandóan
változó, bôvülô áruválasztékra.
A tananyag az iskolarendszerû
kereskedôképzés és a felnôttoktatás
számára készült.

MK-6022

mi ismeretek nevû modul általános
tartalmazza és a korábbi azonos
változata. Hét fejezetben tárgyalja
zükséges legújabb ismereteket.
ntést nyújt az áruismeret fejlôdésérôl,

ÁLTALÁNOS ÁRUISMERET

kp-2284.qxp_Layout 1 20/09/17 14:29 Page 1

Dr. Buzás Gizella

KP-2284
B5, 548 oldal

KP-2284

ISBN 978-963-16-6676-2

ISBN 978-963-337-046-9

25/06/18 09:21

A tankönyv hét fejezetre bontva mutatja be a valamennyi szak
árusmereti tudományban közös, alapvető ismereteket. A tanulást kívánja elősegíteni az anyag korszerűsítésével, átszerkesztésévél. Az egyes fejezeteket az önellenőrzést segítő kérdésekkel,
feladatokkal zárja.
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A kötet fő célja az elméleti és a gyakorlati ismeretek összekap
csolása és olyan rendszerező tudás átadása, amely könnyen alkal
mazható a naponta megjelenő új termékekre, az állandóan
változó, bővülő áruválasztékra. A leendő kereskedők számára
minden alapvető tananyagot tartalmaz, amire szükség lehet.

KERESKEDELMI ISMERETEK

RUHÁZATI ÉS VEGYESIPARCIKK-ÁRUISMERET

Dr. Buzás Gizella
Dr. Kovács Katalin

Dr. Kovács Katalin

RUHÁZATI ÉS
VEGYESIPARCIKKÁRUISMERET

A feladatgyûjtemény dr. Buzás Gizella és dr. kovács katalin Ruházati és vegyes-

iparcikk-áruismeret címû tankönyvéhez készült (raktári szám: mk-6023).
Célja, hogy a tankönyv metodikáját követve változatos feladatsoraival gyakoroltassa,
elmélyítse a tankönyvbôl megszerzett ismereteket. Használata lehetôséget biztosít
a gyakorlásra, az elsajátított ismeretek ellenôrzésére és önellenôrzésére egyaránt.
A példák önállóan, házi feladatként is megoldhatók. A kiadvány lehetôséget biztosít a kutatásra, információk gyûjtésére egyéni vagy csoportmunka keretében, ami
elôsegíti a tanulók ismereteinek és látókörének bôvítését.

MK-6023
B5, 364 oldal

kereskeDelmi ismeretek

MK-6023
ISBN 978-963-16-6573-4

RUHÁZATI ÉS
VEGYESIPARCIKKÁRUISMERET

Kereskedelem – Marketing

Dr. Buzás Gizella

MK-6023

a vegyes iparcikkek jellemzôit,
sökkentô, valamint a forgalomba
és vegyesiparcikk-áruk témaköréal a feldolgozás technológiájára,
ogyasztói tájékoztatáshoz, biztoban elengedhetetlen magabiztos
éséhez nélkülözhetetlen minôségknak készség szintjén ismerniük
pi feladataikban alkalmazni tudmódszereit. A szakmai kultúra és
y szolgálja. A könyvhöz készített
atai az elmélethez szorosan kaps gyakorlati tudnivalók elsajátítá-

ruházati és
vegyesiparcikkáruismeret
feladatgyûjtemény
Dr. Buzás Gizella

Dr. Buzás Gizella

RUHÁZATI ÉS
VEGYESIPARCIKKÁRUISMERET
FELADATGYŰJTEMÉNY
MK-6025
A4, 72 oldal

MK-6025
ISBN 978-963-16-6724-0

A könyv a ruházati és vegyesiparcikk-áruk témakörében ismerteti
az alapanyagokat, utal a feldolgozás technológiájára, támpontot
ad a minőség megóvásához, a fogyasztói tájékoztatáshoz, biztosítva ezzel a napi kereskedelmi gyakorlatban elengedhetetlen
magabiztos szaktudást.
MK 6025 Ruhazati es vegyesiparcikk A4 CS3 2019majus27.indd 1

2019.05.27 08:27:48

Az Ruházati és vegyesiparcikk-áruismeret könyvhöz készített
feladatgyűjtemény célja, hogy a tankönyv metodikáját követve
változatos feladatsoraival gyakoroltassa, elmélyítse a tankönyv
ből megszerzett ismereteket. Használata lehetőséget biztosít
a gyakorlásra és önellenőrzésre egyaránt.
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Sári Lászlóné

nika
ete és forgalmazása 1.

Szűcs Veronika

ötetes tankönyv a ruházati termékek áruismeretét és
dolgozó ruhaipari mérnök és közgazdász szerzőpáros
api munkában legfontosabb témaköröket a vevőközgi kiszolgálás, valamint az élményszerű termékbemu-

RUHÁZATI
TERMÉKEK ISMERETE
ÉS FORGALMAZÁSA 1.

ása 2.

yományos áruismereti témákat – méteráruk, rövidzati konfekciótermékek, kötöttáru, sportruházati terázat, divatáru, lábbeli termékek – a különböző
ben végzett munka szempontjából tárgyalja. Az adott
fazonelemek, alapanyagok és méretek mellett a
apcsolatos feladatokat is bemutatja. Külön rész
és szerepével, hogy a testalkatok, a színek, a stílusok
a sziluettek és a divat változásainak megismerésével
djanak szolgálni a kereskedelemben dolgozók a vásár-

MK -6525-3
ISBN 978-963-16-6525-3

MK‒6525-3 Ruházati termékek ismerete és forgalmazása 1.

kon – szálasanyagok, terjedelmesítési eljárások, bőrök,
eljárások, textilkikészítő műveletek – felül bemutatja
rmékek útját a tervezőtől a vásárlóig. Nagy figyelmet
k, a termékbemutatás szempontjainak, az eladáshelyi
unka folyamatában a vevő elvárásainak szemszögéből

Sári Lászlóné
Szűcs Veronika

RUHÁZATI TERMÉKEK
ISMERETE ÉS
FORGALMAZÁSA 1.

MK-6525-3
B5, 200 oldal

9 789631 665253

A kiadvány a ruházati termékek áruismeretét és forgalmazását tartalmazza. A tankönyv a hagyományos áruismereti témákon felül
bemutatja a ruházati és divatipar működését, a ruházati termékek
útját a tervezőtől a vásárlóig. Kiemelt figyelmet fordít a termék
választék kialakításának szempontjaira és a termékbemutatás
módjaira.
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A kereskedelmi ismeretek tankönyvcsalád Élelmiszer- és vegyi
áru-ismeret című kötete tartalmazza az élelmiszerek, a gyógynövények és a vegyi áruk elméleti ismereteit és az azokhoz szorosan kapcsolódó gyakorlati feladatokat. Az anyagot számos ábra,
séma, táblázat és olvasmány egészíti ki.

MŰSZAKI
ÁRUISMERET 1.
MK-6024/1
B5, 280 oldal

Dr. Buzás Gizella
A kereskedelmi ismeretek tankönyvcsalád Élelmiszer- és vegyiáru-ismeret címû
kötete a 10028-16 követelménymodulhoz igazodva tartalmazza az élelmiszerek, a gyógynövények és a vegyi áruk elméleti ismereteit és az azokhoz
szorosan kapcsolódó gyakorlati feladatokat.
Az anyagot számos ábra, séma, táblázat és olvasmány egészíti ki.
minden árucsoportban részletezi a bolti árukezelés legfontosabb tudnivalóit
(raktározás, csomagolás, páratartalom, hômérséklet).
A tananyag segítségével a tanulók elsajátíthatják a vevôközpontú szemléletet, így megalapozott szakértelemmel végezhetik az élelmiszerek, a gyógynövények és a háztartási vegyi áruk kezelését, forgalmazását.

ÉLELMISZERÉS VEGYIÁRU-ISMERET

ISBN 978-963-16-6576-5

KP-2333

Juhász Attila

MK-6024/2
MK-6024/2

mk-6024/2

Dr. Buzás Gizella

KP 2333 Elelmiszer es vegyiaru ismeret.indd 1

ISBN 978-963-16-6696-0

B5, 216 oldal

A kereskedelmi ismeretek tankönyvcsalád kétkötetes, műszaki
árucikkekkel foglalkozó kötetei a 10029-16 követelménymodulhoz igazodva tartalmazzák a tantárgy elméleti anyagát.
Az első kötet összefoglalja a műszaki alapismereteket, áttekinti
az energiaforrásokat és a villamos szerelési anyagokat, valamint
a háztartási készülékeket. A kötet utolsó fejezete részletesen
jellemzi a kézi- és az elektromos szerszámokat. A második kötet
meghatározó témája a híradástechnika. Két rövidebb fejezetben
kerül sor az elektronikai játékok és a mobiltelefonok bemutatására. A könyv ismerteti a fényképezőgépek típusait, foglal
kozik a hagyományos és a digitális gépekkel is. Az informatika
témakör a számítástechnikai eszközök, a számítógépek típusait, részeit, perifériáit jellemzi. Az utolsó két témakörben az áruk
kezelésével és a fogyasztói érdekvédelemmel foglalkozik.
MŰSZ A K I K I A D Ó
ISBN 963-336-874-X

9 789633 368749

KP–2148
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mk-6024/1

KP-2333
ISBN 978-963-337-077-3

MK-6024/2

MŰSZAKI
ÁRUISMERET 2.

mk-6022

Gerber Tamásné
Gulyás Zoltán
Juhász Attila

Kultúrcikk és lakberendezési cikkek szakáruismerete

Gulyás Zoltán

B5, 384 oldal

MÛSZAKI
ÁRUISMERET 2.

Élelmiszer- És
vegyiáru-ismeret

2018.02.21 09:59:36

Dr. Buzás Gizella (szerk.)

KULTÚRCIKK ÉS
LAKBERENDEZÉSI
CIKKEK
SZAKÁRUISMERETE
KP-2148
B5, 460 oldal

Dr. Buzás
Buzás Gizella
Gizella
Dr.

Gerber Tamásné

KERESKEDELMI ISMERETEK

A kereskedelmi ismeretek tankönyvcsalád kétkötetes, mûszaki árucikkekkel
foglalkozó kötetei a 10029-16 követelmény modulhoz igazodva tartalmazzák a tantárgy elméleti anyagát.
A második kötet meghatározó témája a híradástechnika. A híradástechnikai és szórakoztató elektronikai termékekhez tartoznak a mikrofonok, az
erôsítôk, a hangdobozok, magnetofonok, rádiók, televíziók, videókamerák. A termékek felépítésérôl, mûködésérôl, jellemzôirôl részletes ismereteket nyújt a fejezet.
A fényképezôgépek típusainak ismertetése a hagyományos gépekkel kezdôdik és a digitális gépekkel zárul, de szó esik az objektívek, vakuk különbözô fajtáiról is.
Két rövidebb fejezetben kerül sor az elektronikai játékok és a mobiltelefonok bemutatására.
Az informatika témakör a számítástechnikai eszközök, a számítógépek
típusait, részeit, perifériáit jellemzi.
Az utolsó két fejezet az áruk kezelésével és a fogyasztói érdekvédelemmel
foglalkozik.

MÛSZAKI ÁRUISMERET 2.

további ajánlatunk:

kereskeDelmi ismeretek

Gerber Tamásné
Gulyás Zoltán

Gulyás Zoltán

Élelmiszer- És vegyiáru-ismeret

KERESKEDELMI ISMERETEK

MÛSZAKI
ÁRUISMERET 1.

KP-2333

MK-6024/1

MÛSZAKI ÁRUISMERET 1.

nyújt a mûszaki alapismeretekrôl.
okat, az érintésvédelmi ismereteket és a
ja.
ektromos háztartási készülékekkel foglalálat legjavát nyújtja a háztartási nagygégápoló készülékeken keresztül a háztarrendezésekig.
smerteti a szegek, szegecsek, csavarok,
pusait.
án a tanulók megismerhetik a barkácsorelési munkákhoz használt épület- és búkulcsokat. Az elsô kötet utolsó fejezete
tromos szerszámokat.

Kereskedelem – Marketing

Gerber Tamásné

MK-6024/1

család kétkötetes, mûszaki árucikkekkel
etelmény modulhoz igazodva tartalmaz-

A tankönyv ismerteti minden egyes termékcsoport áruinak jellemzőit, használati tulajdonságait, az áruajánlás szempontjait,
a használati-kezelési útmutatáshoz szükséges ismeretanyagot,
az árujellemzőket, a méretezést, az áruk minőségi jellemzőit,
a minőségértékelés lehetőségeit.

ge 1

Kereskedelem – Marketing

Végné Faddi Andrea

y

MARKETING
11. OSZTÁLY
A marketing alapjai

Végné Faddi Andrea

s, a Magyar Marketing Szövetség etikai bizottságának

könyv
mutatni,
magángítheti,
a reklámélyes
ységről.
ulat és
lmélyí-

MK-6006-0

MARKETING 11. osztály A marketing alapjai

tetben tárja elénk a kommunikációs politika elméleti
ketingkommunikáció címmel. A két kötet külön is
éget alkotnak, ezért ajánlom mindenki számára mind-

MARKETING
11. osztály
A marketing alapjai

A tankönyv a kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott gazdasági számításokhoz nyújt segítséget. Megismertet a statisz
tikatudomány alapfogalmaival, a gazdasági mutatók összehasonlításával, a különböző átlagok számításával, az indexszámítással,
és betekintést nyújt a statisztikai mérlegek világába is. A vállalkozásokban leggyakrabban alkalmazott elemzéseket kapcsolja
a tananyaghoz.

MK-6006-0
B5, 384 oldal

MK–6006-0

i ismerete ma már minden gazdasági folyamatban
okú gazdasági iskolákban pedig alapkövetelmény.
nem csak a száraz elmélet bemutatására törekszik,
kon keresztül bárki számára befogadhatóvá teszi e
si célokra írott mű stílusa gördülékeny, közérthető,
vi sajátosságokat, fordulatokat. A leírások mellett
eszi még érthetőbbé, feldolgozhatóbbá az elméletet.
a könyv szinte a teljes marketingeszköztárat bemu-

MK-6064-8_Borito_2018-04.pdf

1

11/04/18

11:27

ISBN 9
78 963 16 6006 7
ISBN
978-963-16-6006-7

Kristóf Lajos
Gazdasági számítások
a kereskedelemben

MARKETING 12. osztály

Végné Faddi Andrea

Marketingkommunikáció

A marketing elméleti és gyakorlati ismerete ma már minden gazdasági folyamatban
elengedhetetlen, közép- és felsőfokú gazdasági iskolákban pedig alapkövetelmény.
A Marketingkommunikáció című könyv minden olyan eszközt igyekszik bemutatni,
mely egy cég, intézmény vagy akár magánszemély kommunikációját elősegítheti,
fejlesztheti. Egyaránt szó esik benne a reklámokról, az eladásösztönzésről, a személyes
eladásról vagy akár a PR-tevékenységről. Foglalkozik még az image, az arculat és a márka
szerepével, kialakításával, elmélyítésével is.
Az író a lentebb ajánlott külön kötetben tárja elénk az alapvető marketingeszközök
elméleti és gyakorlati ismeretanyagát A marketing alapjai címmel. A két kötet külön is
kerek egész, de együtt szerves egységet alkotnak, ezért ajánlom mindenki számára
mindkét könyv olvasását, forgatását.
Marczell Viktória, főiskolai adjunktus, a Magyar Marketing Szövetség etikai bizottságának
tagja, a könyv lektora.

Végné Faddi Andrea

MARKETING
12. OSZTÁLY
Marketingkommunikáció
Marketing 11. osztály
A marketing alapjai
Végné Faddi Andrea

A marketing alapjai című könyv nem csak
a száraz elmélet bemutatására törekszik,
hanem példákon, esettanulmányokon keresztül bárki számára befogadhatóvá teszi e
tudományt. Az elsősorban oktatási célokra
írott mű stílusa gördülékeny, közérthető,
ugyanakkor használja a szaknyelvi sajátosságokat, fordulatokat. A leírások mellett
a szerző számos ponton ábrákkal teszi még
érthetőbbé, feldolgozhatóbbá az elméletet.

MK–6007-9
MK-6007-9

MARKETING 12. osztály Marketingkommunikáció

Végné Faddi Andrea

Kristóf Lajos

A könyv a kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott gazdasági számításokhoz
nyújt segítséget. Elsõsorban az iskolarendszeren belüli kereskedõ, kereskedelmi
ügyintézõ szakképesítés követelményeinek elsajátítását célozza. Megismertet a statisztikatudomány alapfogalmaival, a gazdasági mutatók összehasonlításával, a különbözõ átlagok számításával, az indexszámítással. A szerzõ a kereskedelmi tevékenység logikáját követve kapcsolja össze a statisztikában megtanult mutatókat a
kereskedelmi vállalkozásokban leggyakrabban alkalmazott elemzésekkel. A tananyag elmélyítését segíti a Kereskedelmi számítások példatára feladatainak megoldása. A könyvet a Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy következõ témaköreihez
ajánljuk:

MARKETING
12. osztály

Kristóf Lajos

• Statisztikai alapismeretek
• Jövedelmezõség tervezése, elemzése
• Eredményesség és vagyonvizsgálat

C

Marketingkommunikáció

M

GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK
A KERESKEDELEMBEN
Y
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CY
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További ajánlatunk: Kristóf Lajos

Kereskedelmi számítások példatára
MK-6058-3

A feladatgyûjtemény a kereskedelmi szakoktatás fontos segédanyaga. A példatár szerkezete követi a kereskedelmi munka folyamatát, az
egyes témakörök számítási feladatai pedig egymásra épülve vezetik be a diákokat a kereskedelmi
mi vállalkozások jövedelmezõségének és eredményességének vizsgálatába. Követi a kereskedelmi munka folyamatát, és segítséget nyújt
az egyes modulokban megfogalmazott számítási feladatok megértéséhez, gyakorlásához.

MK-6064-8

B5, 192 oldal
MK-6064-8

GAZDASÁGI
SZÁMÍTÁSOK
A KERESKEDELEMBEN
MK–6064-8 Gazdasági számítások a kereskedelemben

MK–6007-9_Borito_2018-05.qxp_MK–6007-9 18/05/18 08:09 Page 1

ISBN 978-963-16-6064-7

9 789631 660647

MK–6007-9

ISBN
I S B N 978-963-16-6007-4
978-963-16-6007-4

B5, 284 oldal
9 789631 660074

MK-6058-3_Borito_2018-04.qxp_Layout 1 26/04/18 12:33 Page 1

Kristóf Lajos
Kristóf Lajos

KERESKEDELMI
SZÁMÍTÁSOK
PÉLDATÁRA

A marketing alapjai című könyv nemcsak a száraz elmélet bemutatására törekszik, hanem példákon, esettanulmányokon
keresztül bárki számára befogadhatóvá teszi e tudományt. Az
elsősorban oktatási célokra írott mű stílusa gördülékeny, közérthető, ugyanakkor alkalmazza a szaknyelvi sajátosságokat, fordulatokat. A leírások mellett számos ponton ábrákkal teszi még
érthetőbbé, feldolgozhatóbbá az elméletet. A marketingkommunikáción kívül a könyv szinte a teljes marketingeszköztárat
bemutatja, ismerteti.
A Marketingkommunikáció című könyv minden olyan eszközt
igyekszik bemutatni, mely egy cég, intézmény vagy akár magán
személy kommunikációját elősegítheti, fejlesztheti. Egyaránt szó
esik benne a reklámokról, az eladásösztönzésről, a személyes eladásról vagy akár a PR-tevékenységről. A két kötet külön is kerek
egész, de együtt szerves egységet alkotnak.

A Kereskedelmi számítások példatára a kereskedelmi szakoktatás fontos segédanyaga. A feladatgyűjtemény elsősorban a kereskedő, kereskedelmi képviselő képzésen tanulók számára készült a 11508-16-os
Kereskedelmi gazdálkodás modul Kereskedelmi gazdaságtan tantárgyának gyakorlati témaköreihez.
A példatár követi a kereskedelmi munka folyamatát: az áruforgalmi
munka elemzésétől és tervezésétől az eladási árak kialakításán, az árrésgazdálkodáson keresztül a létszám- és bérgazdálkodás elemzéséig,
a költségekkel és jövedelmezőséggel kapcsolatos feladatokig. A feladatgyűjteményben a fokozatosság elve úgy érvényesül, hogy a témakörönként tagolt feladatok egyre nehezebbé, bonyolultabbá válnak, eljutva
egyes fejezeteknél a versenyszintű feladatokig.

további ajánlatunk:

Kristóf lajos
Gazdasági számítások a kereskedelemben
mK–6064-8
a könyv a kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott gazdasági
számításokhoz nyújt segítséget. megismertet a statisztikatudomány alapfogalmaival, a gazdasági mutatók összehasonlításával, a különböző átlagok számításával, az indexszámítással.
a tananyag elmélyítését segíti a Kereskedelmi számítások példatára feladatainak megoldása.

MK-6058-3
ISBN 978-963-16-6058-6

Kristóf Lajos: Kereskedelmi számítások példatára

Kereskedelmi számítások példatára

MK–6058-3

9 789631 660067

Kristóf Lajos

MK-6058-3
B5, 208 oldal

KeresKedelmi
számításoK
példatára

9 789631 660586

A feladatgyűjtemény a kereskedelmi szakoktatás fontos segéd
anyaga. Követi a kereskedelmi munka folyamatát, és segítséget
nyújt a számítási feladatok megértéséhez, gyakorlásához.
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8.
Diamantné Kovács Zsófia

A tankönyv a ruha-, textil-, bôr- és cipôipari szakképesítések anyag- és áruismereti tananyagát
dolgozza fel. Fejezetei a 10256-12, 10113,
10122, 10126, 10127, 10135, 11770 és
11841-16-os számú modulok témaköreihez kapcsolódnak.

A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet alkalmas
órai gyakorlásra, otthoni feladatként, összefoglaásra, és akár számonkérésre is. Változatos és
különbözô nehézségû feladatok követik egymást
a fejezeteken belül. A szerzôk igyekeztek a feladatokat a gyakorlati élethez kötni, így olyan
összetett feladatokat is tartalmaz, amelyek többfée ismeretanyagot követelnek meg.

Diamantné Kovács Zsófia
Vargáné Kozma Edit

Könnyûipari
anyag- és
áruismeret

Könny ûi p a r i a ny a g - é s á r ui s m e r e t t a nk öny v

• Felöleli a könnyûipari anyagismeret szakképzés
szintjén elsajátítandó tudásanyagát.
• Több képzésben is jól használható.
• Követi a vizsgatételeket.
• A legkorszerûbb anyagokat és technológiákat
is ismerteti.
• Számtalan magyarázó ábrával, színes illusztrációval segíti a tanítást, tanulást.
• Az önellenôrzést szolgálják a fejezetvégi ellenôrzô feladatok.

Könnyűipar

tankönyv

Vargáné Kozma Edit

Diamantné Kovács Zsófia
A munkafüzet a ruha-, textil-, bôr- és cipôipari
szakképesítések által tanult könnyûipari anyagés áruismeretek feldolgozását segíti. Témakörei,
feladatai a 10113, 10122, 10126, 10127,
10130, 10135, 10256 és 11360 számú modulok anyag- és áruismereteket, anyagvizsgálatokat
tárgyaló részeihez kapcsolódnak.

KÖNNYŰIPARI
ANYAG- ÉS ÁRUISMERET
Tankönyv

• Felöleli a könnyûipari anyag- és áruismeret szakképzés szintjén elsajátítandó tudásanyagát.
• Több képzésben is jól használható.
• Követi a vizsgatételeket.
• Alkalmas órai gyakorlásra, otthoni feladatként,
összefoglalásra, számonkérésre.
• Változatos és különbözô nehézségû feladatok
követik egymást.
• A feladatok a gyakorlati élethez kapcsolódnak.
• Az összetett feladatok többféle ismeretanyagot
fognak össze.

MK-6503-1

MK-6504-8

A munkafüzet alapjául szolgáló tankönyv a szálasanyagok alapvetô jellemzôitôl kezdve a legkorszerûbb anyagokig és technológiákig átfogja
a könnyûipari anyag- és áruismeret témakörét.
A szöveges részeket számtalan magyarázó ábra,
táblázat, színes illusztráció egészíti ki.
MK-6503-1

Diamantné Kovács Zsófia
Vargáné Kozma Edit

Könnyûipari
anyag- és
áruismeret

munkafüzet

Vargáné Kozma Edit

KÖNNYŰIPARI
ANYAG- ÉS
ÁRUISMERET
Munkafüzet
MK-6504-8

A4, 216 oldal
MK–6503-1

A4, 96 oldal

MK–6503-1
978-963-16-6503-1

MK-6504-8
978-963-16-6504-8

A tankönyv a ruha-, textil-, bőr-, szőrme- és cipőipari szakképe
sítések könnyűipari anyag- és áruismeretek tananyagát dolgozza
fel. A legkorszerűbb anyagokat és technológiákat is ismerteti,
számtalan magyarázó ábrával, színes illusztrációval. A kiadvány
sokrétű ismeretanyagot tartalmaz.
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A munkafüzet a könnyűiparban alkalmazott anyagok tulajdon
ságainak, előállításának, felhasználási területeinek ismereteit kéri
számon. Alkalmas órai gyakorlásra, otthoni feladatként, össze
foglalásra, vagy akár számonkérésre is. Változatos és különböző
nehézségű feladatok követik egymást a fejezeteken belül.

Könnyűipar
mk-6096-8 borito 7mm.qxp_Elrendezés 1 01/06/17 09:18 Page 1

szeállításának témakörét járja körül, és a
okat követve mutatja be részletesen a küat, a vasalást, a ragasztást és a műszaki

részt tárgyal.
nak.
ti a ruhaipari technológia sorrendjét.
zott szöveg

Körtvélyessy Erika

Körtvélyessy Erika

A tankönyv
teljes
mértékben
lefedi
a Nőiruha-készítés
gyártástechnológiája
tanA tankönyv
teljes
mértékben
lefedi
a 221/3.0/1328-06
számú, Nõiruha-készítés
tárgy
tartalmát. Részletesen
tárgyalja a női szakmai
ruházati tartalmát.
termékek elkészítési módjait,
gyártástechnológiája
nevû tananyagegység
Alkalmazható
ezen kívül
a 221/2.1/1328-06
számú, Nõiruha-készítés
mûszaki
és
kiegészült a méretes
női szabóság
gazdasági kérdéseivel
is.
dokumentációja nevû tananyagelem elsajátításához.
• A női szabó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott
?valamennyi
A nõi érintett
szabó tananyagrészt
szakképesítéstárgyalja.
szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott valamennyi érintett tananyagelemet tárgyalja.
• A fejezetek sorrendje figyelembe veszi a ruhaipari termékek készítésének bonyo?
A fejezetek sorrendje figyelembe veszi a ruhaipari termékek készítésének
lultsági
szintjét. szintjét.
bonyolultsági
•?Nyelvezete
szakszerű
és a tanulók
számára
könnyen
értelmezhető.
Nyelvezete
szakszerû
és a tanulók
számára
könnyen
értelmezhetõ.
•?Az ábrák
pontosak
és jólésszemléltetik
a technológiákat.
Az ábrák
pontosak
jól szemléltetik
a technológiákat.
•?A tudásellenőrző
kérdések
lényegre
törőktörõk
és jólésérthetők.
A tudásellenõrzõ
kérdések
lényegre
jól érthetõk.
A gyakoroltató
feladatok
segítik
a szakmai
és vizsgakövetelményekben
meg•?A gyakoroltató
feladatok
segítik
a szakmai
és vizsgakövetelményekben
megha
határozott
kompetenciák
kialakulását,
fejlesztését.
tározott
kompetenciák
kialakulását,
fejlesztését.
A szakkifejezések
meghatározása
megtalálható
a definíciógyûjteményben.
•?A szakkifejezések
meghatározása
megtalálható
a definíciógyűjteményben.

Molnárné Simon Éva

Molnárné Simon Éva

RUHAIPARI
ALKATRÉSZ-TECHNOLÓGIA

NŐI RUHÁK KÉSZÍTÉSE
Körtvélyessy Erika
Molnárné Simon Éva

Ajánljuk még:

A4, 184 oldal

edi a Nőiruha-készítés
artalmát. Részletesen
ek elkészítési módjait,
abóság gazdasági kér-

egre törő tudásellenmai és vizsgakövetelmpetenciák kialakítá-

MK-6096-8

Ruhaipari alkatrész-technológia
Ajánljuk még:
MK-6005-0

A4, 136 oldal

Ruhaipari
alkatrész-technológia
A 221/3.0/1321-06
számú, Textiltermékösszeállítás
MK-6005-0 mûszaki dokumentációja nevû tananyagegységhez készült tankönyv tizenhárom fejezetbõl áll.
A varrástechnológiai alapismeretektõl kiindulva
A 2016-ban a ragasztóbevonatos bélésekkel bővített
tárgyalja az alkatrészek készítésének különféle
tankönyvmajd
a varrástechnológiai
alapismeretektől
módjait,
a mûszaki leírás, valamint
a vasaláskiinés a
dulva tárgyalja
az alkatrészek
ragasztás
ismertetésével
zárul. készítésének
A fejezetvégi különféle
kérdések,
módjait, majd
a műszakiellenõrzésén
leírás, a vasalás
a ragasztás
feladatok
az ismeretek
túl és
kreativitásra,
ismertetésével
zárul. Aösztönzik
fejezetvégi
kérdések, feladatok
önálló
munkavégzésre
a tanulókat,
és segítik
aaz ismeretek
szaktanárok
munkájáttúla kreativitásra,
tananyag feldolgozása
ellenőrzésén
önálló munsorán.
A tankönyvet
szakkifejezések
magyarázó
kavégzésre
ösztönzik a atanulókat,
és segítik
a szaktagyûjteménye
zárja.
nárok munkáját
a tananyag feldolgozása során. A tankönyvet a szakkifejezések magyarázó gyűjteménye
zárja.

MK-6005-0

MK–6096-8
ruhákkészítése
készítése
MK-6096-8 Nõi
Női ruhák

MK-6005-0

Nõi ruhák
készítése

MK-6096-8

ISBN 978-963-16-6005-0

ISBN 978-963-16-6096-8

A tankönyv a varrástechnológiai alapismeretektől indul, és szám
talan ábrával illusztrálva tárgyalja az alkatrészek készítésének
módjait, majd a műszaki leírás, a vasalás és a ragasztás ismerte
tésével zárul. A fejezetek sorrendje megfelel a ruhaipar technológiai
sorrendjének. A fejezetek végén kérdések, feladatok találhatók.

A tankönyv nyolc fő fejezetben tárgyalja a ruhadarabok elkészí
tésének módját, majd a női ruházaton alkalmazott díszítéseket.
A feldolgozás az egymást követő műveletek rendszerezésére,
a készítés sorrendjének meghatározására épül. A szakkifejezések
meghatározása megtalálható a definíciógyűjteményben.
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Dr. Bődi Béla

RUHAIPARI GÉPTAN
MK-59190
B5, 124 oldal

Könnyűipar
Cser Andor

SZABADKÉZI RAJZ,
MODELLRAJZ
MK-59310
A4, 112 oldal

A ruhagyártás a széles körű munkamegosztás következtében
sokféle gépet és berendezést igényel. A tankönyvből ezen előké
szítő és szabászgépek, varróautomaták, vasaló- és ragasztóberendezések szerkezeti felépítése, működése és alkalmazási lehető
ségei, szabályozása, beállítása ismerhető meg.

Deákfalvi Sarolta
Benkő Istvánné

akképesítésekhez:

zítô
rketing ügyintézõ
– modellezô
– technológus

NŐIRUHA-KÉSZÍTŐ SZAKRAJZ 1.

uhaipari könyvei:

LNÁRNÉ SIMON ÉVA:
lógia (MK–6005-0)

LNÁRNÉ SIMON ÉVA:
(MK–6096-8)

NYAI FERENCNÉ:
smeret (59 189)

ÉVA – ZSÉDENYI LÁSZLÓNÉ:
gia (59 187)

KFALVI SAROLTA:
jz II. (37 215/II)

tô szakrajz (37 216-1)

adatlapok –
z c. tankönyvhöz (37 216/F-1)

ekruha-szakrajz 1.
uhák (59 188/1)

rajz 2. Fiúruhák (59 188/2)

ZSIGMOND MIKLÓSNÉ:
vezés (59 209)

nika a ruhaiparban (59 333)

jz, modellrajz (59 310)

NÔIRUHA-KÉSZÍTÔ SZAKRAJZ I.

k készítése (59 368)

géptan (59 190)

MK-37215/1
BENKÔ ISTVÁNNÉ
DEÁKFALVI SAROLTA

A4, 176 oldal

et, divattörténet (59 367)

MK-37 215/I

Nôiruha-készítô
szakrajz I.
MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ

MK-37215/I
ISBN 978-963-16-1789-4

A kötet a szoknya, a ruha és a blúz különböző variációit ismerteti.
Előnye, hogy az egyszerű tizedes szerkesztéssel jut el az alapszabásminták kialakításához. Megtalálhatók benne a szabásmin
ták kicsinyítései és nagyításai is.
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A tankönyv a ruhaipari rajzolás szempontjából elemzi a szabadkézi rajzolás témakörét. A ruházati anatómiával foglalkozó fejezet
az öltözetek szerkesztése, modellezése, illetve tervezése szem
pontjából fontos csontokra és izmokra tér ki. A modellrajzolásnál
nagy hangsúlyt kapnak a divatfigurák és az öltözetek típusai.

Könnyűipar

géptan (59 190)

KFALVI SAROLTA:
ajz 1. (37 215-1)

zítô szakrajz (37 216-1)

adatlapok –
ajz c. tankönyvhöz (37 216/F-1)

mekruha-szakrajz 1.
uhák (59 188/1)

–ZSIGMOND MIKLÓSNÉ:
vezés (59 209)

ado.hu
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1686-6

HAUCK MÁRIA
ZUBONYAI FERENCNÉ

Estu Klára
A tankönyvet a következő szakképesítésekhez ajánljuk:

Zubonyai Ferencné

Molnárné Simon Éva

konfekcióipari szabász, varrómunkás, bőrruhakészítő, férfiruha-készítő, kötőipari
konfekciós és fehérnemű-készítő, nőiruha-készítő, textiljáték-készítő, gyermekruhakészítő, ruhaipari technikus.

RUHAIPARI ANYAGÉS ÁRUISMERET

Zsédenyi Lászlóné

RUHAIPARI TECHNOLÓGIA

MK-59189
B5, 208 oldal

Ruhaipari anyagés áruismeret

MK-59187
B5, 232 oldal

59 187

uhaipari tankönyvei:

ÉVA–ZSÉDENYI LÁSZLÓNÉ:
ógia (59 187)

MK-59189

, kalapos és sapkakészítô,
szabász,
û-készítô, nôiruha-készítô,
mekruha-készítô,
rketing ügyintézô,
aipari technikus – technológus

RUHAIPARI ANYAG- ÉS ÁRUISMERET

zakképesítésekhez:

59 187 borito_Layout 1 2015.06.29. 11:39 Oldal 1

Hauck Mária

RUHAIPARI TECHNOLÓGIA
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MK-59187
ISBN 978-963-16-1868-6

MÛSZAKI KÖNYVKIADÓ

A tankönyv a varrástechnológiai alapismeretektől indul, és
számtalan ábrával illusztrálva tárgyalja az alkatrészek készítésének módjait, majd a műszaki leírás, a vasalás és a ragasztás
ismertetésével zárul. A fejezetek sorrendje megfelel a ruhaipari
technológia sorrendjének.

A kiadvány alaptankönyv: mindazon ismereteket összefoglalja,
amelyekre épülve elsajátíthatók a különféle ruhaipari termékcsoportok gyártástechnológiái. A varrástechnológia, gyártáselőkészítés, szabási, ragasztási, hegesztési és vasalási technológia témakörét ellenőrző kérdések és feladatok zárják.
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9.

nyvek közül:

Eperjesi Zsuzsanna

Nagy Árpádné

Tartalom:
1. Jogi alapismeretek
2. Tulajdonjog
3. Kötelmi jog

Jogi és vállalkozási ismeretek

TM-11011/2/K
B5, 220 oldal

További ajánlatunk:
Petrik Krisztina:
Gazdasági
alapismeretek
9. osztály
MK-6201

^cV

ge{Yc

@g^hoi

EZig^`

<6O96HÌ
6A6

E>H

B

<>

CV\nÌ

I:
:G:

@

.#

1. Gazdasági alapfogalmak
2. A fogyasztói magatartás
és a kereslet
3. A vállalat termelôi magatartása
és a kínálat
4. A vállalkozások alapítása,
mûködése

TM-11011/2/K
ISBN 978-963-275-110-8

Árp
Nagy

Az elsô fejezetbôl megtudható, hogy mi a jog lényege, melyek a funkciói, mi a jogviszony, milyen a jogrendszerünk felépítése, hogyan történik a jogalkotás és a jogszabályok értelmezése,
mit jelent a jogalkalmazás. A második fejezet betekintést nyújt a tulajdonjog rejtelmeibe. A harmadik fejezet a kötelmi jog néhány fontosabb szabályával foglalkozik.

JOGI ÉS VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK

<6O96HÌ
6A6

E>H

B:

<>

:@
G:I

Nagy Árpádné:
Gazdasági
alapismeretek
10. osztály
MK-6202

&%#

1. A gazdasági élet szereplôi,
az állam feladatai
2. A nemzetgazdaság ágazati
rendszere
3. A marketing alapjai

Nagy Árpádné

ádné

Jogi alapismeretek 10. osztály
A Jogi alapismeretek 10. osztály címû tankönyv célja, hogy hozzásegítse az olvasót a jogi alapfogalmakban történô eligazodáshoz. A kiadvány a jogrendszer mûködésének és a jogi gondolkodás alapjainak megismerését szolgálja. Azoknak ajánljuk, akik most ismerkednek a jog
szerepével, most kezdik felfedezni a jogi összefüggéseket, most akarják megalapozni késôbbi
tudásukat ezen a területen.

Kapcsolódó tantárgy:
XXIV. Közgazdaság ágazat
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modul
Gazdasági és jogi alapismeretek

TM-11011/2/K

pzéshez

(TM-11001/K)
(TM-11002/K)
(TM-11003/K)
(TM-11004/K)
(TM-11005/K)
(TM-11006)
(TM-11101)
(TM-11008/K)
(TM-11009)
(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-11011/1/K)
(TM-11011/2/K)
(TM-11012/1/K)
(TM-11012/2/K)
(TM-11012/3/K)
(TM-11012/4)
(TM-11013/K)
(TM-11014)
(TM-11201)
(TM-11203)
(TM-11212/1)
(TM-11212/2)
(TM-11212/3)
(TM-11212/4)
(TM-12015)
(TM-12003)
(TM-12005)
(TM-12008)
(TM-12010)

Hajós Ferenc

N A G Y Á R P Á D N É JO G I A LA P IS M ER ET EK 1 0 .

Jogi és
vállalkozási
ismeretek

J O G I
P
ALA

I

RE
SME

TEK

JOGI
ALAPISMERETEK
10. osztály
MK-6210
B5, 164 oldal

MK-6210

Hajós Ferenc—Eperjesi Zsuzsanna

önyv a korábban több kiadást is megtelményei alapján készült átdolgozása.
tozatlan. A könyv vállalkozási ismerealkozások indításával, működtetésével
sabb ismereteket. A jogi ismeretek rész
munkajog alapvető kérdéseit. Az évről
és gazdasági szabályokat tartalmazza.

Közgazdaság

MK-6210
ISBN 978-963-16-6563-5

A tankönyv foglalkozik a magánjog, a közjog és a munkajog
leggyakoribb kérdéseivel. A „Vállalkozói ismeretek” című fejezet összefoglalja a vállalkozással kapcsolatos legszükségesebb
ismeretanyagot. A kiadvány tartalmazza az EU-csatlakozással
bekövetkezett változásokat is.
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A tankönyv a jogrendszer működésének és a jogi gondolkodás
alapjainak megismerését szolgálja. Azoknak ajánljuk, akik most
ismerkednek a jog szerepével, most kezdik felfedezni a jogi összefüggéseket, és szeretnék megalapozni későbbi tudásukat ezen
a területen.

Közgazdaság

ge{Yc

CV\nÌ

E>H

B:G

:I:

@

&%#

1. Jogi alapismeretek
2. Tulajdonjog
3. Kötelmi jog

P
ALA

I

Gazdasági és pénzügyi kultúra II.

RE
SME

A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. tantárgy célja, hogy megalapozza a tanulók gazdálkodási,
pénzügyi ismereteit és fejlessze a témához kapcsolódó sajátos kompetenciákat. A gazdaság és a
pénz világának ismerete nélkülözhetetlen a diákok sikeres felnôtt életéhez, a gazdasági jellegû
döntések meghozatalához.

TEK

9.

A tantárgy tartalma és módszertana a középiskolai nevelés általános céljait szolgálja: a társadalmi,
gazdasági, technikai változások követésére, ahhoz alkalmazkodó cselekvésre képes, az élethosszig
tartó tanulásra nyitott, mûvelt, igényes, jogkövetô állampolgárrá nevelést.

MK-6201

A tantárgy gazdasági oldalról alapozza meg a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztését,
hozzájárul a társadalmi-gazdasági folyamatok, változások megértéséhez, a személyes szerepvállalás tudatosításához.

•
•
•
•
•
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Nagy Árpádné

Gazdasági alapismeretek 10. osztály

Az elsô fejezet olvasásakor a gazdasági élet szereplôivel és az állam feladataival ismerkedhet
meg a tanulni vágyó. A második fejezet a nemzetgazdaság ágazati rendszerével és teljesítménykategóriáival foglalkozik. A harmadik fejezet olyan alapfogalmak ismeretét nyújtja, amelyekre
szintén mindenkinek szüksége lehet, ha a tanulmányait befejezte. Ez a rész a marketing
alapjait tárgyalja.
Tartalom:
1. A gazdasági élet szereplôi, az állam feladatai
2. A nemzetgazdaság ágazati rendszere
3. A marketing alapjai

Nagy Árpádné

Kapcsolódó tantárgy:
XXIV. Közgazdaság ágazat
11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modul
Gazdasági és jogi alapismeretek 10. osztály

GAZDASÁGI
.#
&%#
ALAPISMERETEK
10. osztály
További ajánlatunk:
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2. A fogyasztói magatartás
és a kereslet
3. A vállalat termelôi magatartása
és a kínálat
4. A vállalkozások alapítása,
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? D < >

6A6

E>H

B:

:@
G:I

Nagy Árpádné:
Jogi alapismeretek
10. osztály
MK-6210

1. Jogi alapismeretek
2. Tulajdonjog
3. Kötelmi jog

MK-6202

dné

rpá
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GAZDAS
ALA

PI

GAZDASÁGI ÉS
PÉNZÜGYI KULTÚRA II.
B5, 144 oldal

MK 4901 gazdasagi es penzugyi kultura II.indd 1

A Gazdasági alapismeretek 10. osztály címû tankönyvvel az a célunk, hogy mindenkit
hozzásegítsünk a gazdasági alapfogalmakban történô eligazodáshoz. Életünk minden pillanatában a gazdasági élet szereplôi vagyunk, szinte percenként szükséges mérlegelnünk
lehetôségeinket, választanunk, döntenünk kell. De ahhoz, hogy ez a választás, döntés reális
legyen, érdemes ismerni a gazdasági lehetôségeket és korlátokat.

Nagy Árpádné

MK-4901

MK-4901
978-963-16-4679-5

<6O96HÌ<

Gazdasági és
pénzügyi kultúra

A gazdálkodás
A pénz
A vállalat
Az állam
A háztartás

MK-6201
ISBN 978-963-16-6551-2

Petrik Krisztina:
Gazdasági
alapismeretek
9. osztály
MK-6201

Petrik Krisztina

A témák kidolgozásakor öt témakört jártak körbe a szerzôk:

B5, 196 oldal
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Nagy Árpádné:
Jogi alapismeretek
10. osztály
MK- 6210

ÁGI

ÁGI

RE
SME

TEK

10.

MK-6202

@

%#

? D < >

GAZDAS

GAZDASÁGI
ALAPISMERETEK
9. osztály

Gazdasági és pénzügyi kultúra II.

nység ellátása modul
osztály

PET RIK KRISZ T INA GAZ DASÁGI ALAPISMERET EK 9.

slet
a kínálat
ése

Pe

Juhászné Koppány Márta

Juhászné Koppány Márta
Petrik Krisztina
Nagy Árpádné

MK-6201

alapfogalmait foglalja össze. A második fejezet a piaci
mechanizmust mutatja be. A harmadik fejezet a piac
ozó vállalati termelôi magatartást vizsgálja. A negyedik
tárja elénk.

Petrik Krisztina

tina

risz
trik K

címû kiadvány a gazdaság mûködésének, a gazdolkodás alapjainak megismerését szolgálja. Ezért
k a gazdasági élettel, most kezdik felfedezni a közák megalapozni késôbbi tudásukat ezen a területen.

MK-4901

etrik Krisztina

apismeretek 9. osztály

MK-6202
ISBN 978-963-16-6552-9

A Gazdasági és pénzügyi kultúra II. kötet célja, hogy az álta
lános műveltség szintjén megjelenő gazdálkodási és pénzügyi
ismereteket és a kapcsolódó sajátos kompetenciákat fejlessze,
ezek segítségével járuljon hozzá a tanulók személyiségének
fejlődéséhez és aktív, tudatos, felkészült állampolgárrá válásukhoz. A gazdaság és pénz világának ismerete nélkülözhetetlen
a tanulók sikeres társadalmi, gazdasági szerepvállalásához, felnőtt életük eredményességét biztosító gazdasági jellegű dön
tések meghozatalához, a változó környezethez való alkalmazko
dási készségük formálásához, korunk súlyos problémáira választ
kereső felelős magatartásukhoz.

B5, 144 oldal

A kiadványok a gazdaság működésének, szereplőinek, a gazdasági gondolkodás alapjainak megismerését szolgálja. Az első kötet
a gazdálkodás alapfogalmait, a piaci alapfogalmakat, szereplőket,
és a piaci mechanizmust, valamint a piac „másik oldalát”, a kínálatot és az azt létrehozó vállalati termelői magatartást vizsgálja.
A második kötet segít a gazdasági alapfogalmakban történő eligazodásban, a gazdasági lehetőségek és korlátok megismerésében. A sorozatot azoknak ajánljuk, akik most ismerkednek
a gazdasági élettel, most kezdik el átlátni a gazdasági összefüggéseket, valamint szeretnének biztosan megalapozott tudásra
szert tenni.

57

a Gabriella: Számviteli alapismeretek 1.

Katona Gabriella

zdasági képzésben részt vevôk számviteli
t. A tananyag feldolgozásának szerkezete
v elôírásait. A könyv a tanulók életkorának
g képi anyaggal színesített.

Juhászné Koppány Márta–Katona Gabriella

További ajánlatunk:

Juhászné Koppány Márta
Katona Gabriella
Számviteli alapismeretek 1.
MK-6257

Juhászné Koppány Márta
Katona Gabriella
Számviteli alapismeretek 2.
MK-6258

MK-6259
ISBN 978-963-16-6686-1

Juhászné Koppány Márta–Katona Gabriella
Juhászné Koppány Márta–Katona Gabriella: Számviteli alapismeretek 2.

A témakörök után összefoglalás, vázlat és gyakorlatias ellenôrzô feladatok találhatók, amelyek ismétlésre és a tananyag elmélyítésére is alkalmasak. A könyv
végén függelékek mutatnak be újabb szakmai szempontokat. A szakmai szókincs könnyebb elsajátítása érdekében fogalomtár összegezi a tanult szakmai
kifejezéseket.

Juhászné Koppány Márta
További ajánlatunk:

Katona Gabriella

SZÁMVITELI
ALAPISMERETEK 2.
Juhászné Koppány Márta
Katona Gabriella
Számviteli alapismeretek 1.
MK-6257

Juhászné Koppány Márta
Katona Gabriella
Számvitel gyakorlat
MK-6259

MK-6258
MK-6258
ISBN 978-963-16-6685-4

Számviteli alapismeretek 2.

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzés számviteli alapjainak elsajátításához készült. A tananyag feldolgozásának szerkezete illeszkedik a szakképzési kerettanterv felépítéséhez. A könyv a tanulók életkorának megfelelôen
olvasmányos, gazdag képi anyaggal színesített.
A termékek elôállításának folyamatát követve kerül sor a tananyagban a vásárolt készletek, a saját termelésû készletek, valamint az értékesítés elszámolásának számviteli szempontú ismertetésére. A jövedelmek elszámolása a
vállalkozások munkaerô-gazdálkodásának függvénye, de minden gazdasági
társaságnál felmerülô számviteli feladat.

Számviteli
alapismeretek

2.

B5, 288 oldal

Számviteli alapismeretek című könyveink nyelvezete, stílusa
a középiskolai korosztálynak megfelelően olvasmányos, könnyen
feldolgozható. A tananyagban a termékek előállításának folyamatát követve kerül sor a vásárolt készletek, a saját termelésű
készletek, valamint az értékesítés elszámolásának számviteli
szempontú ismertetésére. A tananyagban az elméleten felül ma
gyarázó feladatok és gyakorlati példák is találhatók, a nagyobb
terjedelmű szemléltető anyag a tankönyvek végén függelékként jelenik meg. A fejezeteket összefoglalás és vázlat zárja,
mely segítséget nyújt az új ismeretek elsajátításához.
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Számvitel gyakorlat

B5, 248 oldal

A gyakorlati munka bevezetéseként a tankönyv megismertet a kettôs ügyviteli
program felépítésével, alkalmazásával. Bemutatja a tárgyi eszközök nyilvántartását, a vásárolt készletek bizonylatait, a jövedelmek elszámolásának folyamatát, valamint a pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat.

Számvitel
gyakorlat

MK-6259
B5, 256 oldal

MK-6259

Számviteli
alapismeretek

SZÁMVITEL
GYAKORLAT

A számítógépek rohamos fejlôdése óriási változást hozott a számvitel területén is. Az informatikusok speciálisan olyan programokat írnak, amelyek az év
közbeni könyvelési feladatokra és az év végi beszámoló elkészítésére is alkalmasak. A tananyag kapcsán az RLB 60 Kft. és a Kulcs-Soft ügyviteli szoftverét mutatjuk be, mert tapasztalatunk szerint ezek elterjedt programok a kis- és
középvállalkozásoknál.

MK-6257

Juhászné Koppány Márta –Katona Gabriella

MK-6257
ISBN 978-963-16-6660-1

1.

Juhászné Koppány Márta
Katona Gabriella

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzésben részt vevôk számára készült. A tananyag feldolgozásának szerkezete követi a szakképzési kerettanterv elôírásait.

MK-6258

nagy blokkban
nyagot. Megiskialakulásával,
ügyi intézménytait, a Magyar
etközi pénzügyi
a pénzforgalom

Juhászné Koppány Márta–Katona Gabriella: Számvitel gyakorlat

MK-6257

Juhászné Koppány Márta – Katona Gabriella

s, vázlat és ellenôrzô feladatok találhatók,
re is alkalmasak. A könyv végén függelékek
mpontokat. A számviteli tesztekkel folyamamegtanulásának sikerességét. A tankönyv
ebb elsajátítása érdekében lexikon található.

Juhászné Koppány Márta–Katona Gabriella

SZÁMVITELI
ALAPISMERETEK 1.

Számviteli alapismeretek 1.

z. A számvitel legfontosabb fogalmaival és
blokkban. A második témakörben a vagyon
Ezt követi a kettôs könyvvitel megismerése.
ismeretek a vagyoni, jövedelmi és pénzügyi
orolnak. Az utolsó témakör a tárgyi eszközök

Közgazdaság

Juhászné Koppány Márta

Juhászné Koppány Márta – Katona Gabriella

A gyakorlati munka bevezetéseként a tankönyv megismertet
a kettős ügyviteli program felépítésével, alkalmazásával. Bemutatja a tárgyi eszközök nyilvántartását és a vásárolt készletek bizonylatait, a jövedelmek elszámolásának folyamatát, valamint
a pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatokat. A tananyag 6 témakört vesz át: az ügyviteli program alkalmazását, a pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok megismerését, a tárgyi eszközök
nyilvántartását, a jövedelmek elszámolását, a vásárolt készletek
bizonylatait, valamint komplex számviteli esettanulmányokat is
bemutat.

yi alapismeretek 1.

PÉNZÜGYI
ALAPISMERETEK 1.
B5, 252 oldal

Rendhagyó módon a kamat-, illetve diszkonttényezô-táblázat, valamint a képletek nem a feladatgyûjtemény végén találhatók,
hanem ott, ahol a bemutató feladat és példák
szerepelnek. A példatár végén megtalálhatók a feladatok megoldásai is.

Pénzügy
gyakorlat

B5, 168 oldal

Juhászné Koppány Márta
Pénzügyi alapismeretek 1.
MK-6260

MK-6262
ISBN 978-963-16-6682-3

Ivádyné Mezei Ildikó
Pénzügyi alapismeretek 2.

Ivádyné Mezei IldikóMK-6261
Ivádyné Mezei Ildikó: Pénzügyi alapismeretek 2.

A közgazdasági látókört ebben a kötetben tovább bôvítjük a pénzügyi piaccal,
annak részeivel, különösen az értékpapírpiaccal. Fontos tudni, hogy mikor és
miért érdemes váltót kiállítani, kibocsátani, kötvényt, részvényt venni, illetve
eladni. Az elméleti tananyagismeret a biztosítókkal és a biztosításokkal zárul.
A témaköröket ismétlésre és elmélyülésre is alkalmas összefoglalás, vázlat és
ellenôrzô feladatok zárják. A könyv végén függelékek mutatnak be újabb szakmai szempontokat, a szakmai szókincs könnyebb elsajátítását pedig fogalomtár
segíti.

Ivádyné Mezei Ildikó

Pénzügyi alapismeretek 2.

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzés pénzügyi alapjainak elsajátításához készült. A tananyag feldolgozásának szerkezete követi a szakképzési
kerettanterv elôírásait. A könyv a tanulók életkorának megfelelôen olvasmányos, gazdag képi anyaggal színesített.

PÉNZÜGYI

Juhászné Koppány Márta
Pénzügyi alapismeretek 1.
MK-6260

Ivádyné Mezei Ildikó

További ajánlatunk:

Pénzügyi
alapismeretek

2.

ALAPISMERETEK 2.
Ivádyné Mezei Ildikó
Pénzügy gyakorlat
MK-6262

MK-6261
MK-6261

MK-6261

MK-6260
ISBN 978-963-16-6678-6

MK-6260

További ajánlatunk:

MK-6262

Pénzügy gyakorlat

1.

Pénzügyi
alapismeretek

A feladatgyûjtemény elsô részében a pénz idôértékét alkalmazva betéttel és
hitellel, azok kamataival kapcsolatos számítások kerülnek levezetésre. Ezután
megnézzük, hogy a váltó kiállítása, kibocsátása során hogyan állapítják meg
a névértékét, a váltóleszámítolás és viszontleszámítolás során a folyamatban
részt vevôknek milyen hasznuk keletkezik. A kötvény, részvény hozamának és
elméleti árfolyamának kiszámítása segít abban, hogy döntésüket a befektetôk
megalapozzák: venni vagy eladni érdemes. A feladatgyûjtemény a nemzetközi
pénzügyekkel, árfolyamok számításával zárul.

Ivádyné Mezei Ildikó

PÉNZÜGY
GYAKORLAT

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzés pénzügyi alapjainak megértését segíti. A gyakorló közgazdász a döntéseit számításokra alapozva hozza
meg, alternatívákat hasonlít össze és optimalizál. A példatár segítséget nyújt a
pénzügyi döntések elôkészítésében és meghozatalában. A tananyag feldolgozásának szerkezete követi a szakképzési kerettanterv elôírásait.

MK-6260

Ivádyné Mezei Ildikó

z. A számvitel
teivel ismerketémakörben a
aljuk. Ezt kövee. Az általános
vagyoni, jöveységes hatást
árgyi eszközök

Ivádyné Mezei Ildikó

Ivádyné Mezei Ildikó: Pénzügy gyakorlat

MK-6262

Juhászné Koppány Márta

s, vázlat és ellenôrzô feladatok találhatók,
e is alkalmasak. A könyv végén függelékek
mpontokat. A pénzügyi tesztekkel folyamamegtanulásának sikerességét. A tankönyv
bb elsajátítása érdekében lexikon található.

Pénzügyi alapismeretek 1 .

sági képzésben részt vevôk pénzügyi alapananyag feldolgozásának szerkezete követi
sait. A könyv a tanulók életkorának megpi anyaggal színesített.

m nagy blokkban tartalmazza a legfontosabb
a pénz fogalmával, kialakulásával, szerepéézményrendszert, benne a bank feladatait,
és a nemzetközi pénzügyi intézményeket.
m gyakorlati tudnivalóival.

Közgazdaság

Juhászné Koppány Márta

Juhászné Koppány Márta

ISBN 978-963-16-6681-6

B5, 208 oldal

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzésben részt vevők
pénzügyi alapjainak elsajátításához készült. A sorozat köteteiben
a banki pénzügyi termékek és műveletek bemutatása után a pénzés tőkepiacokkal és pénzügyi termékeikkel, az értékpapírokkal
ismerkednek meg a tanulók. A tananyag feldolgozásának szer
kezete követi a szakképzési kerettantervben előírtakat. A könyv
a tanulók életkorának megfelelően olvasmányos, gazdag képi
anyaggal színesített. A témakörök végén összefoglalás, vázlat
és ellenőrző feladatok találhatók, amelyek ismétlésre és elmé
lyülésre is alkalmasak. A könyv végén függelékek mutatnak be
újabb szakmai szempontokat. A pénzügyi tesztekkel folyama
tosan ellenőrizhetjük a tananyag megtanulásának sikerességét. A tankönyv végén a szakmai szókincs könnyebb elsajátítása
érdekében lexikon található.

A példatár a középfokú közgazdasági képzés pénzügyi alapjainak megértését segíti, és a pénzügyi döntések előkészítését
és meghozatalát. A feladatgyűjtemény első részében a pénz
időértékét alkalmazva betéttel és hitellel, azok kamataival kap
csolatos számítások kerülnek levezetésre. Ezután az opciós
ügylettel és az értékpapírokkal is közelebbi kapcsolatba kerülnek a tanulók. Megnézzük, hogy a váltó kiállítása, kibocsátása
során hogyan állapítják meg a névértékét, a váltóleszámítolás
és viszontleszámítolás során a folyamatban részt vevőknek
milyen hasznuk keletkezik. A kötvény, részvény hozamának és
elméleti árfolyamának kiszámítása segít abban, hogy dönté
süket a befektetők megalapozzák: venni vagy eladni érdemes.
A példatár végén megtalálhatók a feladatok megoldásai is.
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Közgazdaság
Juhászné Koppány Márta

pismeretek

Juhászné Koppány Márta

Juhászné Koppány Márta

gi képzésben részt vevôk számára kérkezete követi a szakképzési kerettanható, vizuálisan memorizálható, idegen
sztály életkorának megfelelô.

ADÓZÁS
GYAKORLAT

MK-6263

MK-6264

Adózási
alapismeretek

B5, 212 oldal

Az adózás gyakorlati tevékenység. Az adóalany betartva az adókötelezettségeket folyamatos kapcsolatot tart az adóhatóságokkal. Bizonylatkiállítási,
nyilvántartási kötelezettsége mellett adóbevallást készít, továbbít, karbantart.
Az adót és az adóelôleget befizeti, a visszautalásokat fogadja. Ezen ismeretek
elsajátítását támogatja a példatár.

További ajánlatunk:

Adózás gyakorlat

Az elektronikus ügyintézés elkerülhetetlen az adózás során, ezért kell elôször
ezzel a rendszerrel megismerkedni. Három nagy adónem mûködését ismerjük meg a továbbiakban: személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó és
a helyi adók. A gyakorlat része az adók számítása és a technikai feladatok
bemutatása.

Juhászné Koppány Márta

Juhászné Koppány Márta

at és gyakorlatias ellenôrzô feladatok
élyülésre is alkalmasak. A könyv végén
ai szempontokat. A szakmai szókincs
lomtár segíti összegezni a tanult szak-

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzésben részt vevôk számára készült. A tananyag feldolgozásának szerkezete követi a szakképzési kerettanterv
elôírásait. A témaköröknél rövid elméleti bevezetô után kerül sor a számításos
feladatokra, majd pedig a bevallások készítésére. Egy-egy területen elôször
példákon mutatjuk be az ismeretanyagot, ezt követik a feladatok, amelyek
megoldása a példatár végén található.

Adózási alapismeretek

n gazdaság nélkülözhetetlen része az
tartás megismerése után három nagy
mélyi jövedelemadó, az általános forgalméletet példákkal teszi szemléletessé, a
áblákkal segíti.

Juhászné Koppány Márta

ADÓZÁSI
ALAPISMERETEK

Juhászné Koppány Márta: Adózás gyakorlat

Juhászné Koppány Márta
Adózási alapismeretek
MK-6263

Adózás
gyakorlat

B5, 204 oldal

MK-6263
ISBN 978-963-16-6683-0

Juhászné Koppány Márta
Katona Gabriella
Számvitel gyakorlat
MK-6259

MK-6264
ISBN 978-963-16-6684-7

A tankönyv a középfokú közgazdasági képzésben részt vevők
számára készült. A tananyag feldolgozásának szerkezete követi
a szakképzési kerettanterv előírásait. Könnyen olvasható, vizuálisan memorizálható, idegen szavakat mellőző, a középiskolai
korosztály életkorának megfelelő. Az államháztartás megisme
rése után tárgyalja a személyi jövedelemadót, az általános forgalmi adót és a helyi adókat. A szerző az elméletet példákkal
teszi szemléletessé, a feladatok begyakorlását pedig munka
táblákkal segíti.
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MK-6264

MK-6263

Ivádyné Mezei Ildikó
Pénzügy gyakorlat
MK-6262

A tankönyv bemutatja, hogy a modern gazdaság nélkülözhetetlen
része az adózás és az adóztatás. Az államháztartás megismerése
után három nagy adónem tárgyalására kerül sor: a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó és a helyi adók. Az elméletet
példákkal teszi szemléletessé, a feladatok begyakorlását pedig
munkatáblákkal segíti. A témakörök végén összefoglalás, vázlat
és gyakorlatias ellenőrző feladatok találhatók, amelyek ismét
lésre és elmélyülésre is alkalmasak. Ezeknek az ismereteknek
az elsajátítását támogatja a tankönyv és példatár.

Közgazdaság
Fazekas Ildikó

További ajánlatunk:

Horváth Katalin
Statisztika gyakorlat
12. osztály
MK-6223

Általános statisztika 12.

Általános statisztika 11.

B5, 132 oldal

Statisztika
gyakorlat

12.

MK-6222
ISBN 978-963-16-6555-0

MK-6222

12.

Horváth Katalin

A feladatgyûjtemény az Általános statisztika 12.
osztályosoknak szóló anyagához készült és a tananyag mélyebb elsajátításához szükséges feladatokat tartalmazza. A feladatok egy részének megoldásához táblázatkezelô program szükséges.
A forrásként megadott fájlok és megoldások a
www.mkkonyvkiado.hu oldalon a Letöltések/Szakképzés menüpontból tölthetôk le.

Általános
statisztika

B5, 88 oldal

MK-6222_Borito_2018-10.indd 1

18/10/18 14:35

Fazekas Ildikó

A feladatgyûjtemény a közgazdasági szakközépiskolák tanulóinak készült,
az Általános statisztika 11. osztályosoknak szóló könyvhöz, és a tananyag
mélyebb elsajátításához szükséges feladatokat tartalmazza. A feladatgyûjtemény a könyv felépítését követi: ugyanazokat a fejezeteket tartalmazza,
ugyanolyan sorrendben, mint a tankönyv. Minden fejezetben a feladatok után
következnek a megoldások. A feladatok egy részének teljesítéséhez táblázatkezelô program is szükséges. A forrásként megadott fájlok és megoldások
a www.mkkonyvkiado.hu/letoltesek/szakkepzes/ oldalról tölthetôk le.

A feladatgyûjtemény az Általános statisztika 12. osztályosoknak szóló anya
gához készült és a tananyag mélyebb elsajátításához szükséges feladatokat
tartalmazza. A feladatok egy részének megoldásához táblázatkezelô program
szükséges.
A forrásként megadott fájlok és megoldások a www.mkkonyvkiado.hu oldalon a
Letöltések/Szakképzés menüpontból tölthetôk le.
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MK-6221

6 [ZaVYVi\n_iZbcn Vo ÌaiVa{cdh hiVi^hoi^`V
&&# dhoi{andhd`cV` hoa `cnk]o `hoai
h V iVcVcnV\ banZWW ZahV_{ii{h{]do ho`"
h\Zh[ZaVYVid`ViiVgiVabVooV#6[ZaVYVid`Z\n
ghocZ` bZ\daY{h{]do i{Wa{oVi`ZoZa egd\"
gVb ^h ho`h\Zh# 6 [dgg{h`ci bZ\VYdii [{_"
ad` h bZ\daY{hd` V lll#bjhoV`^`^VYd#]j$
hiVi^hoi^`VdaYVagaiai]Zi`aZ#

;VoZ`Vh>aY^`
ÌaiVa{cdhhiVi^hoi^`V
&&#dhoi{an
B@"+''%

6hiVi^hoi^`V^VaVed`ZahV_{ii{h{WVc!VoZaZboh
bYhoZgZ^WZc! Zho`oZ^WZc h V hiVi^hoi^`V^
ZgZYbcnZ` {Wg{oda{h{WVc cn_i hZ\ih\Zi V
`^VYk{cn#6`cnkZaiZ`^ciVbViZbVi^`V^VaVed"
o{hia! V hiVi^hoi^`{i \nV`dgaVi^ daYVaga `oZai^
bZ\#6oVcnV\bZ\gihiV`ij{a^hhoZbaaiZi
eaY{`!\nV`dgaVi^[ZaVYVid`hZ\i^`#







=dgk{i]@ViVa^c
HiVi^hoi^`V\nV`dgaVi
&'#dhoi{an
B@"+''(

6 [ZaVYVi\n_iZbcn Vo ÌaiVa{cdh hiVi^hoi^`V &'#
dhoi{andhd`cV`hoaVcnV\{]do`hoaihViVc"
VcnV\banZWWZahV_{ii{h{]doho`h\Zh[ZaVYV"
id`ViiVgiVabVooV#6[ZaVYVid`Z\nghocZ`bZ\"
daY{h{]do i{Wa{oVi`ZoZa egd\gVb ho`h\Zh#
6 [dgg{h`ci bZ\VYdii [{_ad` h bZ\daY{hd` V
lll#bjhoV`^`^VYd#]j$hiVi^hoi^`V daYVaga iai]Z"
i`aZ#

B5, 104 oldal
07/06/18 15:38

A gazdálkodás során elengedhetetlen, hogy számításokat végez
zünk. A gazdasági számítások során gyakran a statisztika mód
szertanát használjuk fel, hogy megismerjük a gazdálkodás belső
összefüggéseit. A tankönyv és a hozzá tartozó feladatgyűjte
mény a statisztikát gyakorlati oldalról közelíti meg. Az anyag
megértését a kiadvány szemléltető példákkal, feladatokkal, gra
fikonokkal segíti. A feladatgyűjtemény a könyv felépítését követi: ugyanazokat a fejezeteket tartalmazza azonos sorrendben,
mint a tankönyv. Minden fejezetben a feladatok után következnek a megoldások. A feladatok egy részének teljesítéséhez táb
lázatkezelő program is szükséges.

MK 6223 statisztika gyakorlat 12 2.indd 1

Horváth Katalin

Általános statisztika &&#
Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó






Horváth Katalin
Általános statisztika
12. osztály
MK6222

&&#

Általános
statisztika

B@"+''%

;VoZ`Vh>aY^`
HiVi^hoi^`V\nV`dgaVi
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Fazekas Ildikó

Fazekas Ildikó
Statisztika gyakorlat
11. osztály
MK6221

ISBN 978-963-16-6554-3

MK-6221_Borito_5mmGer_2018-06.indd 1

STATISZTIKA
GYAKORLAT
12. osztály

Statisztika
gyakorlat

12.

&&#

Statisztika
gyakorlat

Horváth Katalin

MK-6223
&'#

Általános
statisztika

MK6223
9789631665567

MK6223

A statisztikai alapok elsajátításában, az elemzés
módszereiben, eszközeiben és a statisztikai
eredmények ábrázolásában nyújt segítséget a
kiadvány. A könyv eltekint a matematikai alapozástól, a statisztikát gyakorlati oldalról közelíti
meg. Az anyag megértését aktuális szemléltetô
példák, gyakorlati feladatok segítik.






Fazekas Ildikó
Általános statisztika
11. osztály
MK6220

Statisztika gyakorlat &&#

Fazekas Ildikó
Általános statisztika
11. osztály
MK-6220

Statisztika
gyakorlat

Fazekas Ildikó

11.

Általános
statisztika

További ajánlatunk:

B@"+''&

STATISZTIKA
GYAKORLAT
11. osztály

Horváth Katalin

11.

Általános statisztika &'#

Fazekas Ildikó

Juhászné Koppány Márta

Fazekas Ildikó

További ajánlatunk:

Tartalom:
• Statisztikai táblák
• Csoportosító táblák elemzése
• Érték, ár és volumenindex
• A standardizálás módszere
• A sztochasztikus kapcsolatok elemzése

B@"+'''

Tartalom:
• A statisztika alapfogalmai
• Az információsûrítés legjellemzôbb módszerei, eszközei
• Egy ismérv szerinti elemzés
• Grafikus ábrázolás

Statisztika gyakorlat 11.

Horváth Katalin: Statisztika gyakorlat 12.

Statisztika gyakorlat 12.

Horváth Katalin

Fazekas Ildikó: Statisztika gyakorlat 11.

Fazekas Ildikó

MK-6220
978-963-16-6553-6

Tartalom:
• Statisztikai táblák
• Csoportosító táblák elemzése
• Érték-, ár- és volumenindex
• A standardizálás módszere
• A sztochasztikus kapcsolatok elemzése

MK-6221

alános statisztika
nyvhöz készült és
átításához szüka. A feladatok egy
ázatkezelô prognt megadott fájlok
nyvkiado.hu oldal
hetôk el.

MK-6220

11.

Általános
statisztika

MK-6220

Fazekas Ildikó

lemzôbb módszerei, eszközei
s

ÁLTALÁNOS
STATISZTIKA
12. osztály

A tankönyv a közgazdaság ágazat tanulóinak készült, és a statisztikai alapok
elsajátításában, az elemzés módszereiben, eszközeiben és az eredmények
értelmezésében nyújt segítséget. A könyv eltekint a matematikai alapozástól,
a statisztikát gyakorlati oldalról közelíti meg. A szerzô az anyag megértését
aktuális szemléltetû példákkal, gyakorlati feladatokkal segíti.

Horváth Katalin

ÁLTALÁNOS
STATISZTIKA
11. osztály

zakközépiskolák tanulóinak készült. A statisztikai
mzés módszereiben, eszközeiben és a statisztikai
nyújt segítséget. A könyv eltekint a matematikai
akorlati oldalról közelíti meg. A szerzô az anyag
ô példákkal, gyakorlati feladatokkal segíti. Az utoldményeinek grafikonokkal történô ábrázolásában

Horváth Katalin

Horváth Katalin
Horváth Katalin: Általános statisztika 12.

MK-6222

Fazekas Ildikó

sztika 11.

B5, 80 oldal
2016.07.24 18:54:56

A tankönyv statisztikai alapok elsajátításában, az elemzés módszereiben, eszközeiben és az eredmények értelmezésben nyújt
segítséget. A könyv eltekint a matematikai alapozástól, a statisztikát gyakorlati oldalról közelíti meg. Az anyag megértését aktuális szemléltető példákkal, gyakorlati feladatokkal segíti. A feladatgyűjtemény az Általános statisztika 12. osztályosoknak szóló
anyagához készült, és a tananyag mélyebb elsajátításához szük
séges feladatokat tartalmazza. A feladatok egy részének meg
oldásához táblázatkezelő program szükséges. A forrásként megadott fájlok és megoldások a www.mkkonyvkiado.hu/Letöltések
menüpontból tölthetők le.
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Közgazdaság

37 Page 1

Bognár Zsoltné

VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK 1.

k 1.

kedelmi képviselő szakképesítés 10033-16-os
anyagát dolgozza fel. Segítségével a leendő keresllalkozási formákat, a működés kereteit, a vállavállalkozások – tevékenységéhez szükséges tár-

méleti alapokat gyakorlatiassá tegye. A teljes anyas, a „Kismackó játékbolt” kialakítása, amit egyétuális téma ismeretei alapján alakítani, formálni.

B

B5, 160 oldal

Feladatgyûjtemény

Vállalkozások 2.
Feladatgyűjtemény
MK-6533-8

Bognár Zsoltné

VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK 1.

ISBN 978-963-16-6071-5

9 789631 660715

MK-6088 borito.qxp_Elrendezés 1 10/07/17 08:54 Page 1

Bognár Zsoltné
Vállalkozási ismeretek 2.

A kötet minden témakörét konkrét példák szövik át, amelyek az elméletet könnyebben
érthető vé teszik. Az elemzések során nem elegendő a szükséges számításokat elvégezni, tudni kell a kapott mutatókat értelmezni, értékelni. Mintafeladataival, esettanulmányaival ezekhez a döntés-elő készítési feladatokhoz is segítséget nyújt a könyv.
A témakörök végén a diákok számot adhatnak tudásukról, elemző és problémamegoldó képességeikrő l. Ellenő rző kérdések, igaz-hamis és feleletválasztásos feladatok, valamint esettanulmányok segítenek a tanultak rögzítésében, alkalmazásában.

Ajánljuk még:

Bognár Zsoltné

VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK 2.
Bognár Zsoltné

Vállalkozások 1.
Vállalkozási ismeretek
MK-6063-X

Bognár Zsoltné

VÁLLALKOZÁSOK 1.

VÁLLALKOZÁSOK 2.

Példatár

Példatár

Vállalkozások 1.
Példatár
MK-6532-1

Vállalkozások 2.
Példatár
Mk-6533-8

MK-6088
MK-6088

ISBN 978-963-16-6638-0

B5, 296 oldal

Bognár Zsoltné Vállalkozási ismeretek 2.

A tankönyv segítségével a leendő kereskedő k megismerhetik a vállalkozások tevékenységének elemzési technikáit, a bevételek, a költségek, az eredmény megállapítását, az eredményre ható tényező ket, a vagyon elemzését és a hatékonysági vizsgálatokat. A tananyag elsajátításával átlátják majd a finanszírozás alapvető elveit,
folyamatát, és képesek lesznek részt venni egy vállalkozás üzleti tervezésében.

MK–6088

MK-6088

VÁLLALKOZÁSOK 1.
Feladatgyűjtemény
MK-6532-1

VÁLLALKOZÁSOK 2.
f

MK–6063-X

ozások 1.
gyűjtemény
32-1

B5, 304 oldal

Bognár Zsoltné

Bognár Zsoltné

KOZÁSOK 1.

temény

MK-6063-X

Vállalkozási ismeretek 1.

n megjelenő típusfeladatokban adhatnak számot
goldó és elemző képességeikről. Ellenőrző kérdésos feladatok, valamint esettanulmányok segítemazásában. Az esettanulmányok elemzése során
leti élethez hasonlóan – nincs egyértelmű válasz,
mes vitázni a megoldásokról, továbbgondolni

Bognár Zsoltné

Bognár Zsoltné

Bognár Zsoltné

VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK 2.

A Vállalkozási ismeretek című kétkötetes sorozatunk célja,
hogy az elméleti alapokat gyakorlatiassá tegye. A teljes anyag
ot átszövi egy, a szerző által kitalált (fantázia) vállalkozás, a „Kismackó játékbolt” kialakítása, amit egyénileg vagy csoportosan
lehet az aktuális téma ismeretei alapján kialakítani, formálni.
A feladatgyűjtemények a vállalkozások gazdálkodásával kapcsolatos gyakorló fela

datokat tartalmazzák. A témakörök a
tankönyvet követve a vállalkozások erőforrásai és vagyona, az
eredmény keletkezése, megállapítása, elemzése, a vállalkozások
tevékenységének elemzése és finanszírozási formái, valamint az
üzleti terv készítése. Ezután definíciók gyakorlása és kifejtendő
kérdések megoldása szerepel a feladatok között.
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VÁLLALKOZÁSOK 2.
Feladatgyűjtemény
MK-6533-8
B5, 112 oldal

A feladatgyűjtemények alapvető célja, hogy az elméleti alapokat gyakorlatiassá tegyék. A tankönyvekből megismert fantázia
vállalkozás, a "Kismackó játékbolt" a feladatgyűjtemények anya
gát is átszövik. A témakörök végén a modulvizsgán megjelenő
típusfeladatokban adhatnak számot a diákok tudásukról, problémamegoldó és elemzőképességeikről. Ellenőrző kérdések,
igaz–hamis és feleletválasztós feladatok, valamint esettanulmányok segítenek a tanultak rögzítésében, alkalmazásában.
Az esettanulmányok elemzése során fontos szempont, hogy –
a valódi üzleti élethez hasonlóan – nincs egyértelmű válasz, nehéz a jó döntés, ezért érdemes vitázni a megoldásokról, továbbgondolni a lehetőségeket.

Közgazdaság

részére

ismeretek tantárgy célja, hogy a diákok nyitottak legyenek
az egyén gazdasági szerepével, a pénzügyek és a vállalkozátémák iránt.

ének, gazdaságpolitikai céljainak megismerése segíti a tanuok megértésében, a változások értelmezésében. A pénzpiaci
ákok képesek lesznek racionális gazdasági döntések meghozpiac szereplőit, a különböző pénzügyi megoldásokban rejlő
okat.
tanulók megismerik mind az alkalmazottként történő munalkozásban végzett munka előnyeit, hátrányait. A diákok beozások világába is. Saját üzleti terv kidolgozásával a tanulók
alapításának legfontosabb lépéseit, aktuális szabályait, a legat, a költségkalkuláció, az eredmény-meghatározás módját.

Bognár Zsoltné

Bognár zsoltné
nagy Árpádné
Petrik krisztina

Nagy Árpádné
Petrik Krisztina

Pénzügyi
és vállalkozási
ismeretek

A könyv röviden, érthetôen foglalja össze azokat a vállalkozási és gazdasági ismereteket, amelyekre nap mint nap szükségünk van:
• a vállalkozási formák jellegzetességeit,
• a cég alapítását, mûködését, megszûnését,
• a gazdasági élet szereplôinek feladatait,
• a mûködés külsô-belsô környezeti tényezôit.
Szemléletes, ötletes grafikák segítik a megértést. A kislexikon az alapfogalmakra
ad szabatos magyarázatokat. A kísérôszínt alkalmazó tipográfia, a jól áttekinthetô
szerkezet kiemeli a meghatározásokat, szabályokat, alapelveket.
A kiadvány nemcsak a tanórákra és vizsgákra készüléshez nyújt segítséget, hanem azoknak is, akik szakmai tudásukat vállalkozásban kívánják kamatoztatni.

Vállalkozási ismeretek

vállalkozási ismeretek

PÉNZÜGYI
ÉS VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK
szakgimnáziumok részére

szakgimnáziumok részére

MK-6203
B5, 116 oldal

MK-6203
ISBN 978-963-16-6661-8
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marketing
eredmény

MK-6907
B5, 212 oldal

gazdálkodás

államszámvitel

VÁLLALKOZÁSI
ISMERETEK
MINDENKINEK

Vállalkozási
ismeretek
mindenkinek

SWOT-analízis

ellenôrzés
lakosság bank társaságok
piackutatás

pályázat
jövedelem

Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes

Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes

MK-6907
ISBN 978-963-16-6717-2

MK-6907

gy Árpádné–Petrik krisztina

adózás

20/04/18 08:40

MK 6907 Vallalkozasi ismeretek mindenkinek3 2018aug31.indd 1

A Pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy célja, hogy a diákok nyitottak legyenek a gazdaság működésével, az egyén
gazdasági szerepével, a pénzügyek és a vállalkozások világával
kapcsolatos témák iránt. Az állam gazdaságpolitikai céljainak
megismerése segíti a tanulókat a gazdasági folyamatok megértésében.

2018.08.31 11:56:00

A könyv mindenki számára érthetően foglalja össze mindazokat
a gazdasági, vállalkozási ismereteket, amelyekre nap mint nap
szükség lehet. Szemléletes, humoros grafikák segítik a megértést. Megismertet a naponta hallott fogalmakkal mint például
piac, adók, bérek, vagy az áfa.
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MK-6094

NEMZETKÖZI
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
alapjai és külkereskedelmi
háttere 1.

A tankönyv a közlekedéstörténet és a közlekedésbiztonság bevezető témái után az egyes közlekedési alágazatok, valamint a városi
közlekedés technikáját és üzemvitelét ismerteti, kiemelve a legfon
tosabb tananyagtartalmakat. A könyv harmadik része az egység
rakomány-képzéssel, a logisztikával és a kombinált áruszállítással
foglalkozik.

MK-6091

MK-7003 borito 20mm_MK-2832-9_Biologia I. borito B5 21/04/17 10:28 Page 1

A4, 208 oldal

A közlekedési alapismeretek tankönyv átdolgozott kiadását tartja a kezében az olvasó.
A könyv a korábbi kiadás tematikáját megtartva, de lényegesen több ismeretanyaggal
készült. A közlekedéstörténet és a közlekedésbiztonság bevezető témái után az egyes közlekedési alágazatok (vasúti, közúti, vízi, légi és csővezetékes szállítás), valamint a városi
közlekedés technikáját és üzemvitelét ismerteti, kiemelve a legfontosabb tananyagtartalmakat: pálya, járművek, kiszolgáló létesítmények. A könyv harmadik része az egységrakomány-képzéssel, a logisztikával és a kombinált áruszállítással foglalkozik. Az utolsó
fejezetek a közlekedésgépészet és a közúti járművek menetdinamikája témakörökbe nyújtanak bepillantást, jellemzően feladatok segítségével. Az előző kiadásnál jóval több színes
ábrával, fotóval készült a könyv, s tartalmaz olvasmányokat a közlekedéstörténet érdekesebb, magyar vonatkozású emlékeiből is. Emellett új fejezetekkel is bővült, amelyek érintik például a telematika alapjait és a közlekedési ágak hatásait a környezetre.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
FUVAROZÁS

1.

MK-6091
978-963-16-6589-5

LENZSÉR LEVENTE–REIDER LÁSZLÓ

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

2015.12.03 09:07:48

A tankönyvsorozat a logisztikai és szállítmányozási ügyintézô szakképesítéshez készült. Elsôsorban
a 10496-16 Közlekedés-szállítási alapok modul vasúti közlekedés technikáját és vasúti üzemvitelgyakorlatát érintô témakörökhöz, valamint a 10501-16 Szállítmányozási ügyintézôi feladatok modul
ágazati szállítmányozási ismeretek és szállítmányozási gyakorlat tantárgyainak elsajátításához nyújt
segítséget. A kötet az Európai Uniós közlekedéspolitika vasútfejlesztési elképzeléseinek bemutatása
mellett tárgyalja az ágazati közlekedés-földrajzi vonatkozásokat, valamint egy önálló fejezetben kitér
a veszélyes áruk vasúti fuvarozásának szabályozására is.
A belföldi és a nemzetközi vasúti fuvarjog áttekintése után a gyakorlatorientált tanítás követelményeinek eleget téve díjszámítási és okmánykitöltési mintafeladatok, valamint önállóan megoldandó példák
segítségével hozzájárul a munkaerôpiac azon igényeinek kielégítéséhez, hogy a szakképzésbôl gyakorlati
tudással is rendelkezô szakemberek lépjenek ki a munka világába.

További ajánlatunk:

Kiss-Béres Beatrix

Kiss-Béres Beatrix Vasúti árufuvarozás

Lenzsér Levente
Kiss-Béres Beatrix: Vasúti árufuvarozás
Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás 2.

Reider László

Kiss-Béres Beatrix

KÖZLEKEDÉSI
ALAPISMERETEK

Vasúti árufuvarozás

MK-7003

NEMZETKÖZI
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
FUVAROZÁS 2.
Vasúti árufuvarozás

MK-7003

ISBN 978-963-16-6513-0

B5, 392 oldal

MK-6091

A4, 224 oldal

KÖZLEKEDÉS-GAZDASÁGTAN
ÉS -MARKETING ISMERETEK

2.

Tankönyvünk a közlekedés-gazdaságtan, a marketing és közlekedésmarketing területeire nyújt betekintést. Tartalmazza a szükséges ismereteket az új közlekedési alapismeretek érettségire készülők, valamint
az OKJ-s közlekedés-üzemviteli szakmákban tanulók számára.
A gazdaságtani rész a közgazdaságtan alapfogalmaival, összefüggéseivel, területeivel, a közlekedési
szükségletek keletkezésével, azok kielégítésével, a közlekedés teljesítőképességével, kapacitásával,
mutatószámaival foglalkozik. A tankönyv ismerteti a közlekedés-statisztika elméletét és az ehhez
kapcsolódó számításokat, valamint egyszerűbb gazdasági elemzéseket is. A marketing területéről
megismerhetik az olvasók a legfontosabb alapfogalmakat, a marketing kialakulását, a marketing-mix
elemeit, azok jellemzőit, a fogyasztói magatartást és a piackutatást. A tankönyv külön foglalkozik a
közlekedés piackutatásával, az utasszámlálással, annak technikáival, valamint a közlekedésmarketing
alapjaival, az áru- és személyszállítási piac megközelítésével a kínálati oldalról.
A mű munkatankönyv, ezért a szükséges elméleten túl kidolgozott feladatokat és munkáltató példákat
egyaránt tartalmaz.
Ajánljuk a főiskolai vagy egyetemi közlekedésmérnöki képzésben részt vevő hallgatóknak is, akiknek
egyszerűen érthető alapismeretekre van szükségük.
A szerzők

A könyvsorozat felöleli a külkereskedelmi ismeretek és a közle
kedésföldrajz tananyaga mellett a fuvarozás és a szállítmányozás elméleti és gyakorlati szakismereteit, közlekedési alágazatonkénti bontásban. Az első kötet ismerteti a szállítmányozás
külkereskedelmi hátterét és a nemzetközi szállítmányozás alapjait. Segítséget nyújt a komplex szakmai vizsgák írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészére történő felkészüléshez. A változa
tos feladatok és az összetett esettanulmányok megoldása során
a tanulók kellő jártasságot szerezhetnek a gyakorlati ismeretekben. A könyv aktuális szemelvényekkel, internetes kereső
és munkáltató feladatokkal, szakmai tanulmányok önálló vagy
csoportmunkában történő feldolgozásával is színesíti a tanulást,
hogy az ne csupán ismeretszerzést, hanem egyúttal rálátást is
adjon napjaink problémáira.

MK–6512-3

MK-6092
ISBN 978-963-16-6590-1

Lenzsér Levente

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS,
LENZSÉR LEVENTE – REIDER LÁSZLÓ
FUVAROZÁS

LENZSÉR LEVENTE
REIDER LÁSZLÓ

Reider László

KÖZLEKEDÉS-GAZDASÁGTAN ÉS
MARKETING ISMERETEK

KÖZLEKEDÉSGAZDASÁGTAN
ÉS -MARKETING
ISMERETEK

KÖZLEKEDÉS - GAZDASÁGTAN ÉS -MARKETING ISMERETEK

MK-6092

MK-6092

MK-6091

093

Kiss-Béres Beatrix

A nemzetközi szállítmányozás
alapjai és külkereskedelmi háttere

Közlekedés – Szállítmányozás

MK–7003 Közlekedési alapismeretek

k 10035-12-es Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
állítmányozási ügyintézô képzésben a Szállítmányozási

etek tantárgyakhoz.

ás külkereskedelmi hátterét és a nemzetközi szállítanyagot gyakorlati feladatokkal és esettanulmányokkal
akmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati részére is.

10.

Kiss-Béres Beatrix
Kiss-Béres Beatrix A nemzetközi szállítmányozás alapjai és külkereskedelmi háttere

lítmányozás, fuvarozás 1.
i és külkereskedelmi háttere

MK-6512-3
B5, 216 oldal

MK-6512-3
ISBN 978-963-16-6512-3

MK-6512-3_Borito_11mmGer_2018-08.indd 1
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A tankönyv tartalmazza a szükséges ismereteket az érettségire
készülők, valamint az OKJ-s közlekedés-üzemviteli szakmákban
tanulók számára. Egyszerre foglalkozik a közlekedés-gazdaságtan és a közlekedésmarketing témáival. Mintafeladatok, számí
tások, példák és kérdések egyaránt találhatók benne.

Közlekedés – Szállítmányozás

LÁSZLÓ

PISMERETEK

MK– 6043-2

Lenzsér Levente
LENZSÉR LEVENTE – REIDER LÁSZLÓ

Reider László

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
FELADATGYŰJTEMÉNY

KÖZLEKEDÉSI KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
ALAPISMERETEK
FELADATGYŰJTEMÉNY

mény a tankönyvet (MK-7003) kiegészítve nyújt segítsé-

tanultak gyakorlására is alkalmas. A feladatokat fejezeatikáját követi.
inten érettségiző diákok és felkészítő tanáraik számára

tómunkát igényelnek, így fejlesztve a diákok különböző
zlekedés-üzemviteli új, modulrendszerű szakképzés száytató diákoknak is megfelelő lehet.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK FELADATGYŰJTEMÉNY

LENZSÉR LEVENTE – REIDER LÁSZLÓ

FELADATGYŰJTEMÉNY
MEGOLDÁSOK

A Közlekedési alapismeretek feladatgyűjtemény a tankönyvet (MK-6044-3) kiegészítve nyújt segítséget használója számára.

MK-6043-2

A megszerzett ismereteit ellenőrizheti, de a tanultak gyakorlására is alkalmas. A feladatokat fejezetekként tartalmazza, amely a tankönyv tematikáját követi.
Külön jelöltük a feladatoknál, ha emelt szinten érettségiző diákok és felkészítő tanáraik számára
szól a kérdés.
A feladatok sokszor továbbgondolást, kutatómunkát igényelnek, így fejlesztve a diákok különböző
képességeit. A szakmai alapozáson túl a Közlekedés-üzemviteli új, modulrendszerű szakképzés számára és felsőoktatásban tanulmányokat folytató diákoknak is megfelelő lehet.

B5, 152 oldal

Lenzsér Levente
LENZSÉR LEVENTE – REIDER LÁSZLÓ

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
FELADATGYŰJTEMÉNY
MEGOLDÁSOK

Reider László

KÖZLEKEDÉSI
ALAPISMERETEK
FELADATGYŰJTEMÉNY,
MEGOLDÁSOK
MK–6043-2/M

MK-6043-2
ISBN 978-963-16-6043-2

B5, 24 oldal
25/05/18 10:24

MK-6043-2/M
978-963-16-6034-0

A feladatgyűjtemény többféle feladattípust tartalmaz a feleletválasztóstól a keresztrejtvényeken keresztül a komplexebb,
elgondolkodtató esszék írásáig. Alapvetően a középfokú érettségi követelményeinek felel meg, de egyes feladatok az emelt
szinten érettségizők számára készültek.

A könyv egyszerre foglalkozik a közlekedés-gazdaságtan és a közlekedésmarketing témáival. Szöveges részek, kidolgozott mintafeladatok, számítások, példák és kérdések egyaránt találhatók
benne. A kiadvány alkalmas az ismeretek elmélyítésére, akár tantermi, akár otthoni körülmények között.

Baráth Ferenc
MK–6082-1

KLÓS

RAJZ

BARÁTH FERENC
RIMÓCZI MIKLÓS

mereteken túl a hazai és nemzetközi vasúti, közúti, vízi
páneurópai közlekedési folyosók (Helsinki-korridorok)
ekint a korszerû közlekedési, illetve szállítási módokra is.
gáló rövid összefoglalók találhatók.
összefüggõ, önálló munkát igénylõ, a tudás ellenõrzését

akmacsoportos alapozó ismeretek Közlekedési földrajz
követelményeinek, valamint az új, modulrendszerû
ponti Program, illetve Szakmai- és Vizsgakövetelmény

KÖZLEKEDÉSI FÖLDRAJZ

KÖZLEKEDÉSI
FÖLDRAJZ

Rimóczi Miklós

KÖZLEKEDÉSI FÖLDRAJZ
MK-6082-1
B5, 292 oldal

MK-6082-1
ISBN 978-963-16-6082-1

A tankönyv az általános közlekedés-földrajzi ismereteken túl
a 2009-ben érvényes hazai és nemzetközi vasúti, közúti, vízi és
légi közlekedési útvonalakat tartalmazza. A mű kitekint a kor
szerű közlekedési és szállítási módokra is. A fejezetek végén rövid összefoglalók, ellenőrző kérdések és feladatok találhatók.
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Szaller László
A Gépjárművek erőátviteli berendezései c. tankönyv a Tankönyvmester Kiadó közlekedésgépészeti tankönyvcsaládjának tagja. Azoknak a leendő szakembereknek a
középfokú képzéséhez kíván segítséget nyújtani, akik járművek fejlesztésében,
üzemeltetésében és javításában vállalnak majd részt. Részletesen foglalkozik a különféle
tengelykapcsolókkal, nyomatékváltó berendezésekkel, kardántengelyekkel, homokinetikus csuklókkal, osztóművekkel, differenciálművekkel, véghajtásokkal, azok
konstrukciós változataival, csoportosításával, szerkezetével, működésével, a velük szemben támasztott műszaki követelményekkel.
A gépjárművek szerkezetével, a motorral, a gépjárművek vizsgálatával és villamos
berendezéseivel kapcsolatos ismereteket a tankönyvcsalád további új kötetei tárgyalják:

endezései

(TM-51002)
(KP-02298)
(TM-51004)
(TM-51005/1)
(TM-51005/2)

mára készített számos tankönyve segítséget
eretek megalapozásához, többek között:

RAJZI ISMERETEK

i

gyűjtemény

TM-51001

(TM-11012/3/K)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21201)

B5, 272 oldal

(TM-51001)
(TM-51003)
(TM-51004)
(TM-51005)

A Tankönyvmester Kiadó gépészeti szakmák számára készített számos tankönyve segítséget nyújt a közlekedésgépészeti ismeretek megalapozásához, többek között:
A műszaki rajz alapjai
GÉPRAJZI ISMERETEK
A gépelemek alapjai
A műszaki mechanika alapjai
Műszaki mechanika
Műszaki mechanika feladatgyűjtemény

GÉPJÁRMŰVEK
ERŐÁTVITELI
BERENDEZÉSEI
TM-51002
B5, 228 oldal

(TM-11012/3)
(TM-21006)
(TM-21010)
(TM-21011)
(TM-21201)

TM-51002

TM-51001

konyvkiado.hu

Gépjárművek dinamikája és szerkezettana
Gépjárművizsgálat
Gépjárműmotorok és szabályozásuk
Gépjármű-villamosság

Gépjárművek erőátviteli berendezései

GÉPJÁRMŰVEK
DINAMIKÁJA
ÉS SZERKEZETTANA

épjárművek villamos berendezéseivel kapcsalád további kötetei tárgyalják:

yozásuk

Zinner György
Zinner György
Gépjárművek erőátviteli berendezései

s szerkezettana c. tankönyv a közlekedésötete. A gépjárműipar leendő szakemberei
zéria, a futómű, a kormánymű, a rugózás,
szer erőtani és szerkezettani ismereteit, és
en alkalmazott elektronikus vezérlőberen-

TM-51001

TM-51002

ISBN 978 963 9668 21 8

ISBN 978-963-9668-22-5

2016.09.15. 10:06:23

A tankönyv a folyamatos fejlődésben lévő gépjárműipar leendő
szakemberei számára foglalja össze a karosszéria, a futómű, a kormánymű, a rugózás, a lengéscsillapítás és a fékrendszer erőtani és
szerkezettani alapismereteit, valamint bemutatja az egyre inkább
elterjedt elektromos vezérlőrendszereket is.

A tankönyv számos ábrája, a szerkezeti és működési leírások
megkönnyítik a viszonylag bonyolult szerkezeti elemekből álló
erőátviteli rendszer felépítésének megismerését és megértését.
A tankönyv részletesen foglalkozik a különféle tengelykapcso
lókkal, sebességváltó (nyomatékváltó) művekkel.
Szaller László

Szerzői kollektíva

GÉPJÁRMŰSZERKEZETEK
MK-59121
B5, 372 oldal

A tankönyvcsalád eddig megjelent:
•
•
•
•
•

Gépjárművek dinamikája és szerkezettana
Gépjárművek erőátviteli berendezései
Gépjárművizsgálat (előkészületben)
Gépjármű-villamosság 1.
Gépjármű-villamosság 2.

(TM-51001)
(TM-51002)
(TM-51003)
(TM-51005/1)
(TM-51005/2)

A Műszaki Könyvkiadó gépészeti szakmák számára készített számos
tankönyve segítséget nyújt a közlekedésgépészeti ismeretek megalapozásához, többek között:
•
•
•
•
•
•

A műszaki rajz alapjai. GÉPRAJZI ISMERETEK
A gépelemek alapjai
Gépelemek
A műszaki mechanika alapjai
Műszaki mechanika
Műszaki mechanika feladatgyűjtemény

(TM-11012/3/K)
(TM-21006/K)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21201)

MK-59121
ISBN 978-963-16-1867-9

MK-59121

A kötetekről részletes információ található honlapunkon:
www.mkkonyvkiado.hu

GÉPJÁRMŰMOTOROK
ÉS SZABÁLYOZÁSUK

Gépjáműmotorok és szabályozásuk

Fordító: Pálinkás János

TM-51004
B5, 284 oldal

TM-51004

GÉPJÁRMŰSZERKEZETEK

A Gépjárműmotorok és szabályozásuk c. tankönyv a közlekedésgépészeti tankönyvcsalád tagja. A mű a motor fontosabb szerkezeti részeinek ismertetésével úgy foglalkozik, hogy azok jellemző igénybevételét is tárgyalja azért, hogy a leendő szakember képes legyen a meghibásodások okait felismerni és a javítás legjobb módját kiválasztani. Bemutatja a legkorszerűbb megoldásokat is, különösen a nagy fejlődésen
átment benzin- és dízel befecskendező rendszereket. A könyv fejezetei:
hőtani alapismeretek; a belső égésű motorok szerkezete, vezérlése és
működése; a benzinmotorok tüzelőanyag-ellátása; a dízelmotorok tüzelőanyag-ellátása.

TM-51004
ISBN 978-963-27-5091-0

9 789632 750910
9 789631

618679

Borító TM-51004.indd 1

A tankönyv az anyagismereti bevezető után a különböző típusú
motorokat részletezi. Az erőátviteli szerkezetek, a futómű- és
a villamos rendszerek is külön fejezetként jelennek meg. A könyv
végén magyar−német, illetve német−magyar gépjárműtechnikai
szótárgyűjtemény található.
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2017.10.06. 11:13:05

A tankönyv a hőtani alapok felelevenítése után részletesen bemutatja a gépjárművekben használatos motorok szerkezeti részeit
és mindazokat a kiegészítő berendezéseket, amelyek a motorok
működtetéséhez szükségesek. Ismerteti a vezérlés, a kenés, a hű
tés, a tüzelőanyag-ellátás és a szabályozás elemeit.

Közlekedés – Szállítmányozás

tek karosszerialakatos B5konyv 16/06/17 14:10 Page 1

okkal, példákkal munkatankönyvként segíti az ismenyag ismétlésére szolgálnak a rövid összefoglalók.
teszik a gyakoroltatást, a tudás ellenőrzését is.

FÉMIPARI ALAPISMERETEK KAROSSZÉRIALAKATOSOK SZÁMÁRA

lkozik a közúti gépjármű fogalmával, csoportosítáéssel–ellenőrzéssel, valamint tartalmazza a fémek
ötéseket, és külön fejezetben tárgyalja a korrózió

FÉMIPARI
ALAPISMERETEK
KAROSSZÉRIALAKATOSOK SZÁMÁRA

A Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata c. tankönyv a gépész szakmacsoport számára készített tankönyvcsalád egyik könyve. Ez a kötet a korábban
több kiadást is megélt könyv kompetencia alapú képzés követelményei alapján
készült átdolgozása. A könyv a hagyományos fémipari eszközöket, szerszámokat,
és ezek használatát, valamint az alapműveleteket tárgyalja. Foglalkozik a kézi
hideg alakítással, a forgácsolással és a hőkezelési alapműveletekkel.

A gépész szakmacsoport számára fejlesztett tankönyvcsalád további tagjai:

MK-6029-6
B5, 164 oldal

Munka- és környezetvédelem
Munka- és környezetvédelem. A modulrendszerű szakképzéshez
Minőségbiztosítás. A minőségirányítás alapjai
Irányítástechnikai alapismeretek
Alapmérések. Geometriai mérések
Alapmérések. Anyagvizsgálatok
Alapmérések. Villamos mérések
A gépelemek alapjai
Gépelemek
Műszaki mechanika alapjai
Műszaki mechanika
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Anyagismeret
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok. Gyártásismeret
Számítógéppel segített rajzolás. Síkbeli ábrázolás
Számítógéppel segített rajzolás. Térbeli ábrázolás
AutoCAD feladatgyűjtemény
Hegesztés
Forgácsolási eljárások
Géptan

(TM-11010)
(TM-11102)
(TM-21001/K)
(TM-21002)
(TM-21005/1)
(TM-21005/2)
(TM-21005/3)
(TM-21006)
(TM-21007/K)
(TM-21010/K)
(TM-21011/K)
(TM-21013/1)
(TM-21013/2)
(TM-11012/5)
(TM-11012/6)
(TM-11212/5)
(TM-21015)
(TM-21016)
(TM-22014)

Bővebb információ: www.mkkonyvkiado.hu

MK-6029-6

Fémipari alapműveletek elmélete és gyakorlata

FÉMIPARI ALAPISMERETEK
KAROSSZÉRIALAKATOSOK SZÁMÁRA

y fémeket munkálnak meg, mint a vasipariban dolk. A vékony lemezek és az egyre nagyobb szilárdságú
ált anyagok alkalmazása fokozódó követelményeket
alapképzés jelen tankönyvének ismeretei és kreatív
ériák gyártásával, javításával foglalkozó szakembe-

Harmaci Károly–Plósz Antal–Szabó Endre

LAKNER EDIT

Fémipari
alapműveletek
elmélete és
gyakorlata

Harmaci Károly
Plósz Antal
Szabó Endre

FÉMIPARI
ALAPMŰVELETEK
ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
TM-21014/K

TM-21014/K

OK SZÁMÁRA

MK–6029-6

Lakner Edit

SMERETEK

B5, 296 oldal

TM-21014/K

ISBN 978-963-16-6029-6

ISBN 978-963-275-122-1

9 789632 751221

TM-21014-K fedél.indd 1

Az alapképzés jelen tankönyvének ismeretei és kreatív alkalma
zásuk biztos alapot nyújt a karosszériák gyártásával, javításával
foglalkozó szakembereknek. A mű az elméleten túl valóságközeli
feladatokkal, példákkal munkatankönyvként segíti az ismeretek
elsajátítását. A fejezetek végén található összefoglalók teszik lehe
tővé az új ismeretek rövid ismétlését.

2018. 06. 21. 10:05:19

A gépészeti és rokon szakmák széles körében ajánlott tankönyv
a hagyományos és nélkülözhetetlen fémipari eszközöket, szer
számokat és ezek használatát, valamint az alapműveleteket tárgyalja. Az ismertetés kitér a műveletek céljára, folyamatára és
a biztonságtechnikai eljárásokra. Foglalkozik a kézi hideg alakí
tással, a forgácsolással és a hőkezelési alapműveletekkel.
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34

KATOS
ETEK

me a régmúlt ismeretében alkalmazza a jelen techkihívásainak. Ehhez nyújt segítséget ez a tankönyv,
vítási módjait ismerteti. A korszerû gépek és techmányos szerelési fortélyok is megjelennek a mûben.

nek a régmúlt anyagai, szerkezetei, technológiái iránt,
ek történetét felidézõ tények érdekességként
lások olvashatók a személygépkocsi anyaga, alakja,
akörben is.

ek elmélyítését, gyakorlását, alkalmazását, kreatív
ulnak a szakmai ismeret és gyakorlat alapozásához,
és a késõbbi önálló ismeretszerzést segítik.

t a szakmát elsajátító, tanulni szeretõ fiataloknak.

LAKNER EDIT

KAROSSZÉRIALAKATOS
SZAKMAI ISMERETEK

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKMAI ISMERETEK

MK–6529-1

Lakner Edit

KAROSSZÉRIALAKATOS
SZAKMAI ISMERETEK
MK-6529-1
B5, 232 oldal

Közlekedés – Szállítmányozás
A méréstechnikai alapfogalmak részletezését követően a különböző mérőműszerek (a villamos, elektromechanikus, regisztrálóműszerek, digitális műszerek, oszcilloszkópok) jellemzőivel ismer
kedhetünk meg. A könyv a gépjárművek vizsgálati módszereinek
és vizsgálóberendezéseinek ismereteit is tartalmazza.
59007 borito

5/21/10

12:12 PM

Page 1

Major László

MÉRÉSTECHNIKA
MK-6529-1
ISBN 978-963-16-6529-1

MK-59007

A kiadvány a gépjárművek szerkezetét és javítási módjait ismerteti.
A korszerű gépek és technológiák bemutatása mellett a hagyo
mányos szerelési módok is bemutatásra kerülnek. A kiadványban lévő feladatok az ismeretek elmélyítését, gyakorlását, alkalma
zását és kreatív felhasználását célozzák.

Mûszaki Kiadó

Mûszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 91–93.
e-mail: vevoszolg@muszakikiado.hu

telefon: (06-1)437-2405
fax: ( 06-1) 437-2404
www.muszakikiado.hu

59 007

ISBN 978-963-16-6507-9

59 007 MÉRÉSTECHNIKA

B5, 256 oldal

MÛSZAKI KIADÓ

42

tatásához ajánlott tankönyveink:

Dr. Márton Tibor
Dzurdzik János
Kostyál Tivadar
Vizi György

pismeretek

zatok

tgyûjtemény

Anyagismeret
és technológia

õrzõ kérdések

Anyagismeret és technológia

z

Dr. Frank Tibor

Dzurdzik János

Dr. Hodvogner László

Kostyál Tivadar

Dr. Kelecsényi István

Vizi György

AUTÓELEKTRONIKAI
ISMERETEK

ANYAGISMERET
ÉS TECHNOLÓGIA

MK-59009

MK-59302

B5, 224 oldal

B5, 268 oldal

MK-59302

MK-59302

Dr. Márton Tibor

ISBN 978-963-16-1892-1

A tankönyv áttekinti a gép- és a járműgyártás területén használható valamennyi fémes és nemfémes anyagot, a fémtani alapokat,
anyagvizsgálatot és az összes megmunkálási technológiát, illetve
a karosszéria anyagát és gyártását is. A különböző technológiai
módszereken belül több eljárásváltozatot is ismertet.
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A könyv a mikroprocesszoros gyújtóberendezések felépítésének
leírása után gyártók szerinti bontásban ismertetik a legjellegzetesebb gyújtórendszereket, befecskendezőket. Az elterjedt
motorvezérlő rendszereken kívül az autók biztonsági berendezéseivel, valamint a klímaberendezéssel és a riasztóval is foglalkozik.

Közlekedés – Szállítmányozás

gépjárművek villamos hálózata, a villai hálózat; a gépjárművek villamos hálómei (dióda, tranzisztor, tirisztor stb.); az
orok; a feszültségszabályozás; az indítógítás és az irányjelzés; egyéb berendezé-

megjelent kötetei:

ája és szerkezettana
eli berendezési
szabályozásuk
g 2.

(TM-51001)
(TM-51002)
(TM-51004)
(TM-51005/2)

Pletser József

Gépjármű-villamosság 1.

TM-51005/1

A második kötet témakörei: a gépjárművek berendezéseiben alkalmazott, különleges elektronikai alkatrészek; az elektronikus
motorvezérlések; a CAN adatbuszrendszer; valamint a hibrid gépjárműhajtások.

(TM-11012/3)
(TM-11212/6)
(TM-21007)
(TM-21011)
(TM-21201)

A tankönyvcsalád eddig megjelent kötetei:
•
•
•
•

Gépjárművek dinamikája és szerkezettana
Gépjárművek erőátviteli berendezési
Gépjárműmotorok és szabályozásuk
Gépjármű-villamosság 1.

(TM-51001)
(TM-51002)
(TM-51004)
(TM-51005/1)

Pletser József

Gépjármű-villamosság 2.

•
•
•
•
•

TM-51005/1

A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
Géprajzi feladatgyűjtemény
Gépelemek
Műszaki mechanika
Műszaki mechanika feladatgyűjtemény

GÉPJÁRMŰVILLAMOSSÁG 2.
TM-51005/2

A Tankönyvmester Kiadó gépészeti szakmák számára készített
számos tankönyve segítséget nyújt a közlekedésgépészeti ismeretek megalapozásához. Néhány ezek közül:

TM-51005/1

ladatgyűjtemény

Pletser József

A Gépjámű-villamosságtan 2. c. tankönyv a közlekedésgépészeti tankönyvcsalád tagja. A kétkötetes mű a gépjárművek villamos rendszerét és berendezéseit tárgyalja az autógyártás és javítás
szakterületére készülő szakemberek számára.

B5, 240 oldal

épészeti szakmák számára készített szát nyújt a közlekedésgépészeti ismeretek
y ezek közül:

GÉPRAJZI ISMERETEK
mény

GÉPJÁRMŰVILLAMOSSÁG 1.
Gépjármű-villamosság 2.

ág 1. c. tankönyv a közlekedésgépészeA kétkötetes mű a gépjárművek villamos
eit tárgyalja az autógyártás és -javítás
kemberek számára.

Gépjármű-villamosság 1.

Pletser József

B5, 312 oldal

(TM-11012/3)
(TM-11212/6)
(TM-21007)
(TM-21011)
(TM-21201)

Részletes információk:
www.muszakikiado.hu/tankonyvmester_kiado

ISBN 978-963-9460-92-7

TM-51005/2

9 789639 460927

17/04/18 13:58

TM-51005/2

A tankönyv a gépjárművek villamos berendezéseit tárgyalja az
autógyártás és -javítás szakterületére készülő szakemberek számára. Az első kötet témakörei a gépkocsi villamos hálózata,
a villamos vezetékek, a fedélzeti hálózat, a gépkocsi villamos hálózatának elektronikai elemei, indítómotorok, zavarszűrés.

ISBN 978 963 946 126 9

9 789639 461269

TM-51005-2 fedél 2016.indd 1

Dr. Lakatos István

2016.05.26. 9:54:21

A második kötet áttekintést ad a jelenleg üzemelő benzin- és gázolaj-befecskendező rendszerek működéséről. Bemutatja a különleges félvezetőket, átfogó képet nyújt a CAN adatátviteli
rendszerek szerepéről, felépítéséről, valamint a hajtási rendszereket forradalmasító hibrid megoldásokról.

anulókat a gépjármûvek vizsgálatának
sztikai mérésekkel. Bemutatja a mérési
mûszereket. A diagnosztikai alapfogalözött foglalkozik:

szer,
rendszer,

tó,
kormány,
atósági vizsgálatával,
gnosztikai vizsgálatával,
agnosztikával,
szabályokkal.

os ábra és a fejezetek végén található

Dr. Lakatos István — Nagyszokolyai Iván GÉPJÁRMÛ-DIAGNOSZTIKA

Dr. Lakatos István — Nagyszokolyai Iván

Nagyszokolyai Iván

GÉPJÁRMÛDIAGNOSZTIKA

GÉPJÁRMŰ-DIAGNOSZTIKA
KP-2298
B5, 240 oldal

KP-2298
ISBN 978-963-33-6960-9

9

789633 369609

9/19/06 13:18:37

A könyv ismerteti az OBD és EOBD fedélzeti diagnosztikai rend
szerek bevezetését és alkalmazását, valamint foglalkozik a szervokormány-diagnosztika, a tüzelőanyag-fogyasztás mérése, a dízel
motorok füstölésmérése, futómű-diagnosztika, hengertömítettség
és hengerüzem összehasonlító vizsgálataival is.
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MK-690�
978-963-16-����-�

kapcsolódó kiadványaink:

�u�nóczki �i�o�

kapcsolódó kiadványaink:

munkavédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

el���e�él�n���tá�
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

munkavédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak
�������

Lukácsné
Lelik Zsuzsanna

munkavédelem
�������

tûzvédelem
munkáltatóknak,
munkáltatóknak,
munkavállalóknak
munkavállalóknak
MK-6903
978-963-16-6619-9

MK-690�
978-963-16-6616-8

�a�si Zoltán
��� �á�tai �stván

el���e�él�n���tá�
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

MK-6903

B5, 64 oldal

tûzvédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

ma�si zoltán
d�� má�tai istván

els�se�élyny��tás
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

�u�nóczki �i�o�

Általános gyógyszertan

lukácsné lelik zsuzsanna
tûzvédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

�������

Általános gyógyszertan

el���e�él�n���tá�
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

tûzvédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

�������

els�se�élyny��tás munkáltatóknak, munkavállallóknak

MK-690�
978-963-16-6616-8

kapcsolódó kiadványaink:

el���e�él�n���tá�
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

MK-690�

tûzvédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak
MK-6903
978-963-16-6619-9

�a�si Zoltán
��� �á�tai �stván

tûzvédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

�������

munkavédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

tûzvédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

�������

MK-690�

Általános gyógyszertan

munkavédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

MK-6903

Lukácsné
kapcsolódó kiadványaink:
Lelik Zsuzsanna

munkavédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

�������

els�se�élyny��tás munkáltatóknak, munkavállallóknak

el���e�él�n���tá�
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

Általános gyógyszertan

munkavédelem
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

MK-690�

B5, 216 oldal

TŰZVÉDELEM
Munkáltatóknak,
munkavállalóknak

kapcsolódó kiadványaink:

kapcsolódó kiadványaink:

�������

tûzvédelem

MK 6903 alt tuzvedelmi ism7.indd 1

ÌaiVa{cdh\n\nhoZgiVc

t��védelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

t��vé�elem�
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

elsôsegélynyújtás munkáltatóknak, munkavállallóknak

Marsi Zoltán
Marsi Zoltán
Dr. Mártai István

Dr. Mártai István

elsôsegélynyújtás
munkáltatóknak,
munkavállalóknak

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Munkáltatóknak,
munkavállalóknak
MK-6904
B5, 152 oldal

MK-6904
978-963-16-6616-8

2017.02.15 08:35:25

A háromkötetes munkavédelmi sorozat a rendszeres munkahelyi munkavédelmi oktatások hasznos eszköze. Tartalmazza
a munk ahelyeken szükséges munka-, tűz- és balesetvédelmi
ismereteket. A munkavédelmi előadók mankóként használhatják, amelyre felépíthetik előadásaikat. Sorozatunk mind a mun
káltatók, mind a munkavállalók számára hasznos segítség, amely
összefoglalja az érintett kérdésköröket, megkönnyítve a témák
megértését, és lehetőséget nyújt a munkavédelmi oktatáson hallottak átismétlésére. Könyveink tartalmaznak esettanulmányo
kat, valamint az olvasottakat felmérő tesztkérdéssorozatokat is,
a hozzájuk tartozó megoldásokkal együtt.
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MK-6903

MK-6903
978-963-16-6619-9

�ukácsné
�elik Zsu�sanna

Lukácsné
Lelik Zsuzsanna

munkáltatóknak,
munkavállalóknak

2017.02.15 08:16:59

MK-6904

619-9

MK-6902

kapcsolódó kiadványaink:

MK-6902

MK-6902
978-963-16-6610-6

MK-6903

lem�

knak,
knak

munkáltatóknak,
munkavállalóknak

Lukácsné Lelik Zsuzsanna

MK-690�
978-963-16-6610-6

lódó kiadványaink:

újtás
nak,
knak

munkavédelem

MUNKAVÉDELEM
Munkáltatóknak,
munkavállalóknak
tûzvédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

munkáltatóknak,
munkavállalóknak

Bujnóczki Tibor

Munkavédelem

MK-6903

els�se�élyny�jtás munkáltatóknak, munkavállallóknak

m

ak,
ak

el���e�él�n���tá�

MK-690�

m
k,
k

�arsi �oltán
�r� �ártai �stván

munkavédelem munkáltatóknak, munkavállalóknak

ódó kiadványaink:

11.

MK-690�

Bujnóczki Tibor

2017.02.14 13:16:52
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KÖRNYEZETVÉDELEM

  


TM-11010
B5, 232 oldal

TM-11010
ISBN 978 963 275 056 9

2017.10.05. 10:28:32

Horváth József

modulrendszerű szakképzéshez c. könyv elődjéA tankönyvet elsősorban a 10163-12 modulhoz

avédelmi fogalmak tisztázása után a munkabizmunkaegészségügyi részből pl. megismerhető a
a munkaalkalmassági vizsgálatok jelentősége.
legújabb tűzvédelmi szabályzat szerinti tűzvézoltás módjait, az oltóanyagokat. A környezeten összefoglalja az ökológiai alapismereteket,
ő területeivel ismerteti meg tanulókat, így töbk védelmével, a hulladékgazdálkodással.

Munka- és
környezetvédelem
A modulrendszerű szakképzéshez

Munka- és környezetvédelem

információk találhatók honlapunkon:

A modulrendszerű szakképzéshez



Horváth József

 



     
   
  
   
  
   
  
  
    
   
   
    
    
 

   

Munkavédelem

Horváth József

MUNKA- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM
A modulrendszerű
szakképzéshez
TM-11102

TM-11102

B5, 224 oldal

TM-11102
ISBN 978 963 275 123 8

2017.04.05. 13:33:01

A tankönyv munkavédelemmel foglalkozó fejezete olyan álta
lános ismereteket tárgyal, amelyek mind az iskolában, mind
a tanműhelyekben, de leginkább a munkahelyen való figyelmes,
körültekintő magatartásra vonatkoznak. Részletezi a munkabiz
tonság és a munka-egészségügy általános szabályait, és röviden
kitér a kockázatelemzésre is. A tűzvédelem témakörét tárgyaló
fejezet leírja a tűzmegelőzés szabályait és a keletkezett tűz oltásakor kötelező teendőket. A környezetvédelmi fejezet rövid ökológiai áttekintés után a környezet legfőbb veszélyforrásairól és
a környezetkárosítás veszélyeiről, a védekezés lehetőségeiről ír.
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12.

Szépségipar

59361 borito 11mm.qxp_37 268-1 21/04/17 10:57 Page 1

Halmos Judit

Bodor Ferencné

KOZMETIKUS
LABORATÓRIUMI
ISMERETEK

Bodor Ferencné

Kozmetikus
anyagismeret

KOZMETIKUS
ANYAGISMERET
MK-59361

MK-59198
B5, 108 oldal

6-1794-8

MK-59361

MK-59361 Kozmetikus anyagismeret

B5, 288 oldal

ISBN 978-963-16-1967-6

Munkájuk során a kozmetikusok sokféle, számos különböző hatóanyagot tartalmazó terméket használnak, melyek alkalmazása körültekintést és alapos elméleti megalapozottságot igényel. A tan
könyv a tanult anyagok tulajdonságainak, hatásainak jobb megismerésével foglalkozik.
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A tankönyv a kozmetikában használatos anyagok összetételét,
tulajdonságait, hatásait és kozmetikai felhasználását tárgyalja.
Mindehhez kísérleteket ír le, bevált recepteket kínál, és számtalan kérdést, feladatot ad. A könyv végén anyagismereti értelmező szótár található.

Szépségipar

matot.

s

Kozmetikus szakmai ismeretek

hez ajánlott kiadványok:

dja meg.

Bodor Ferencné

Seres Jánosné

BIOLÓGIA
KOZMETIKUSOKNAK

ELEKTROKOZMETIKA

MK-6023-0

B5, 116 oldal

on

MK–6098-2

Kozmetikus
szakmai ismeretek

98-2

MK-6098-2
Kozmetikus szakmai
ismeretek

B5, 240 oldal

MK-6023-0
ISBN 978-963-16-6023-4

BIOLÓGIA KOZMETIKUSOKNAK

26/09/18 10:02

MK-6808
Kozmetikus marketing

BODOR FERENCNÉ

Biológia
kozmetikusoknak

MK – 6023-0

Kozmetikus marketing

Garai Gábor

Kozmetikus
marketing

MK-6808

6708-0

MK-59197

Bodor Ferencné

04/10/18 13:32

A könyv a korszerű kozmetikai ismeretek megszerzéséhez szolgál
segítségül. A szakmai gyakorlatnak megfelelően ötvözi a biológia
és a biokémia legújabb ismereteit.

A tankönyv a legelterjedtebb kozmetikai gépek, készülékek ismertetését tartalmazza. Indirekt és direkt eljárások szerint csoporto
sítva tárgyalja a különféle gépek működését, hatását, használatát.
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ERETEK

inak megfelelô.

elményeit.
szolgáltatás elméleti

el emeli ki.

t, gyorsítják a tanulási folyamatot.

ô feladatsorok által alkalmas

Kozmetikus szakmai ismeretek

Szépségipar
Bodor Ferencné

Zalka Angelika–Vass Éva

KOZMETIKUS
SZAKMAI ISMERETEK

KOZMETIKUS
SZAKMAI ISMERETEK

MK-6098-2

TM-31002

A4, 272 oldal

B5, 130 oldal

elmezését szakszótárban adja meg.

smányként tartalmazza azon
nem kerültek be a szakmai

désének várható irányaira.

MK–6098-2

Bodor Ferencné

Kozmetikus
szakmai ismeretek

MK–6098-2
ISBN 978-963-16-6098-2

A kiadvány a szerző sokéves tapasztalataira épülve dolgozza fel
az elméleti és gyakorlati ismereteket. A szakmai teljesség ked
véért olvasmányként tartalmazza azon korszerű témaköröket
is, amelyek nem kerültek be a szakmai alapképzés követelményeibe. A fejezetek végén feladatok segítik az önellenőrzést.
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A kozmetika történetének áttekintése után a kiadvány részletesen
foglalkozika bőr felépítésével, életfolyamataival, működésével és
életkor szerinti jellemzőivel, valamint az egyes bőrtípusok jellem
zőivel. Segítségével minden s tudásra szert tehetünk, amelyek
szükségesek a kozmetikusszakma magas szintű elsajátításához.

Szépségipar

Dr. Szombathelyi Péterné

fodrászati
ismeretek

FODRÁSZATI
ISMERETEK 1.

Munkavédelem a szépségiparban

A szépészeti szak
mákban kiemelkedően fon
tos a könyvben szereplő higiéniai, mun
kabiztonsági, munka, baleset, tűz és
környezetvédelemi információk isme
rete és alkalmazása.
A könyv szerkezetére jellemző, hogy eset
felvetéssel vezeti be az adott témakört,
majd elméleti áttekintés következik. Ezt
követően csokorba szedi a kulcsfogalma
kat, végül kérdésekkel, feladatokkal zárja
le a témát.
A szerző a szépészeti szakmákat érintő
munkavédelemi területen széles átte
kintést nyújt, egyben hangsúlyozza, hogy
érdemes valamennyi témában folyama
tosan tájékozódni, naprakésznek maradni
az online és offline források tanulmá
nyozásával.

1.

MK-6807
ISBN 978-963-16-6720-2

MK 6807 Munkavedelem a szepsegiparbąn 2018nov7.indd 1

fodrászati ismeretek 2.

Dr. Szombathelyi Péterné

fodrászati
ismeretek

FODRÁSZATI
ISMERETEK 2.
MK-6802
MK-6802
ISBN 978-963-16-6583-4

Munkavédelem
a szépségiparban

MUNKAVÉDELEM
A SZÉPSÉGIPARBAN
MK-6807
B5, 88 oldal

2018.11.07 11:59:54

Dr. szombathelyi péterné
A Fodrászati ismeretek 2. kötete a Gyakorló fodrász szakma számára összeállított 11484-12 modul Gyakorló fodrász szakmai ismeretek 1. tantárgy, a 11485-12
modul Gyakorló fodrász szakmai ismeretek 2. tantárgy, a Gyakorló fodrász
anyagismeret tantárgy, ill. a Fodrász szakma 11242-12 moduljának Fodrász
szakmai ismeretek 1. tantárgy
hajvágások, nôi alaphajvágások és gyermekhajvágás témaköreit tartalmazza.
A könyv a kémia alapfogalmak tisztázása után a legfontosabb hidrogén- és
oxigénvegyületeket mutatja be.
Ismerteti a fodrász szakmában használt eszközök anyagait.
Bemutatja a szakmában használatos fertôtlenítô és vérzéscsillapító szereket.
Az emulziók és az emulgeátorok leírásán keresztül megismerhetik a tanulók
a felületaktív anyagok mûködését, jellemzôit.
A mindennapos gyakorlatban használt hajmosószerek, hajbalzsamok, krémek, arcvizek, arcszeszek stb. tárgyalása adja a tankönyv gerincét.
A szerzô kitér még a gyógyhatású készítményekre, a vitaminokra, a hajszínezô és hajszíntelenítô anyagokra is. A szakmai ismeretek átadása a haj
jellemzôivel és a hajra ható tényezôk bemutatásával kezdôdik. Ezután a
hajdiagnózis, a hajmosás és a fejmasszázs kerül terítékre. A hajformázások
leírása kiterjed a nedves és a száraz hajon végezhetô eljárásokra.
A borotválás, a bajusz- és szakállformák, az arcápolás ismertetése után a tartóshullámosítást tárgyalja a könyv.
A színelméleti alapok megismertetése a mai korban nagyon divatos hajszínezéshez, hajfestéshez alapvetô fontosságú.
nek a különbözô arc- és fejformákkal, amelyek jellemzése mellett rögtön egyegy elônyôs és egy-egy elônytelen frizurára is láthatnak példát.
A könyvet a Tankönyvmester Kiadó fejlesztette ki.

MK-6802

MK-6801

Sipos Éva

B5, 206 oldal

Kiadó fejlesztette ki.

MK-6801
ISBN 978-963-16-6582-6

Sipos Éva

MK-6801

MK-6807

éné fontosságával, az azt befolyásoló tényezôks a gombák jellemzésével.
inte népbetegségként számon tartott allergia
mzôit, típusait is.
er, idegrendszer széles körû ismeretei közül a
ségesebbet emeli ki a szerzô, így a fej és az arc
ek elôtérbe.
ak a szem felépítésének, mûködésének bemu-

fodrászati ismeretek 1.

Dr. szombathelyi péterné

kötete a Gyakorló fodrász szakma számára
övetelményeinek Anatómiai alapismeretek 1., 2.,
haj, köröm elváltozásai témaköreit tartalmazza.
terjednek ki a biológia tudományának teljessééhány témakört tárgyal.
így a legnagyobb hangsúly a bôr és függelékei
élettani bemutatására, a hétköznapi és ritkább,
ok ismertetésére kerül. Az emberi sejtekkel és
ek tömören tárgyalják a legfontosabb sejt- és
megalapozva a bôr sokrétû feladatának, mûkö-

2.

B5, 264 oldal

A szépészeti szakmákban kiemelkedően fontos a tankönyvben
szereplő higiéniai, munkabiztonsági, munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi információk ismerete és alkalmazása. A könyv
szerkezetére jellemző, hogy esetfelvetéssel vezeti be az adott
témakört, melyet elméleti áttekintés követ. Ezt követően cso
korba szedi a kulcsfogalmakat, végül kérdésekkel, feladatokkal zárja le a témát. A szépészeti szakmákat. érintő munkavé
delmi területen széles áttekintést nyújt, egyben hangsúlyozza,
hogy érdemes valamennyi témában folyamatosan tájékozódni,
naprakésznek maradni az online és offline források tanulmá
nyozásával.

A kétkötetes sorozat a kémiai alapfogalmak tisztázása után a legfontosabb hidrogén- és oxigénvegyületeket mutatja be. Ismerteti
a fodrászszakmában használt eszközök anyagait. Bemutatja
a szakmában használatos fertőtlenítő- és vérzéscsillapító szereket.
Az emulziók és az emulgeátorok leírásán keresztül a tanulók megsimerhetik a felületaktív anyagok működését, jellemzőit. A mindennapos gyakorlatban használt hajmosószerek, hajbalzsamok,
krémek, arcvizek, arcszeszek stb. tárgyalása adja a tankönyv gerincét. A szakmai ismeretek átadása a haj jellemzőinek és a hajra ható
tényezők bemutatásával kezdődik. Ezután a hajdiagnózis, a hajmosás és a fejmasszázs kerül részletezésre.
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13.

mk-6022-7 borito.qxp_Layout 1 01/06/17 11:38 Page 1

Peresztegi Éva

Ügyvitel – Kommunikáció

ÜGYVITELI
ALAPISMERETEK
11. osztály
– feladatgyűjtemény
ÜGYVITELI
ALAPISMERETEK
11. OSZTÁLY
FELADATGYŰJTEMÉNY

mk-6514-7 borito 2017.qxp_Layout 1 16/06/17 13:01 Page 1

Peresztegi Éva

ÜGYVITEL
A GYAKORLATBAN
Feladatgyűjtemény
a gyakorlati vizsgákhoz

MK–6022-7
PERESZTEGI ÉVA

A4, 64 oldal

MK-6405

PERESZTEGI ÉVA

ÜGYVITEL
A GYAKORLATBAN

A4, 112 oldal

FELADATGYŰJTEMÉNY
A GYAKORLATI VIZSGÁKHOZ

mk-6502-4 borito_Layout 1 25/05/18 09:34 Page 1

A feladatgyűjtemény az ügyvitel ágazathoz tartozó irodai titkár
szakképesítés gyakorlati vizsgáihoz készült. Célja, hogy segítse
a gyakorlati vizsgára történő felkészítést, felkészülést. A feladatok felölelik a komplex szakmai és vizsgakövetelményeket.

Peresztegi Éva

MK–6502-4
A4, 108 oldal

Gecseg Judit – Ipcsics Csilla: Levelezés és iratkezelés a gyakorlatban

A tankönyv elsôsorban aPeresztegi
közgazdasági szakközépiskolák
tanulóinak készült
Éva
az Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 10. osztályos anyagához. Miután a tanulók
elsajátították a tízujjas vakírást, újabb témakörökkel bôvíthetik ismereteiket a
FeladatgyűjtemÉnyszövegformázás, az iratkezelés és a levelezés területén.
A könyv elsô fejezetei a szövegszerkesztô és táblázatkezelô programok, valamint az internet használatáról szólnak. Az iratkezelés területén részletesen bemutatja a diákok jövôbeli munkahelyét, az irodát, annak eszközeit, berendezéseit és az iratkezelés folyamatát.
Az üzleti levél általános tartalmi és formai követelményei után a tanulók megismerkedhetnek a vállalati levelek különbözô típusaival: a kereskedelmi ügyletek megkötése elôtt, alatt és után folytatott levelezés fortélyaival. A hivatali levelek között
a tankönyv ismerteti az egyszerû ügyiratokat és a szervezetek belsô mûködésével kapcsolatos iratokat. Magánszemélyként is hasznosak lehetnek a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyiratok, valamint a hivatalokkal történô kapcsolattartás
iratai. Végül a Complex CD Jogtárat mutatja be a könyv.

Az Ügyviteli alapismeretek 11. osztály és 12. osztály számára
készült köteteinek célja, hogy a levelezés elméleti ismereteit
a gyakorlatban is elsajátítsák és alkalmazzák a tanulók. A kiadványokban az ügyviteli alapismeretek középszintű érettségi
vizsgára készüléshez találhatók feladatok, amelyek jól használhatók az OKJ szerinti képzésben is. A feladatok a táblázatkeze
lési műveletektől a körleveleken és hivatalos iratokon át egészen
a prezentációk elkészítéséig terjednek, folyamatosan szem előtt
tartva a fokozatosság elvét.
A feladatokhoz a nyers, formázatlan fájlokat, valamint a diktá
tumokat a Könyvkiadó honlapjáról tölthetik le a felhasználók.
Ezek lehetnek szöveg- (.doc), kép- (.jpg), sablon- (.dot), adatbázis- (.mdb) vagy táblázat- (.xls) fájlok.
További ajánlatunk az Ügyviteli gyakorlatok tantárgyhoz:
Gépírás a betûtanulástól
a hivatalos levelekig
MK–6015-X

MK-6401_Borito_11mmGer_2018-05.indd 1

LEVELEZÉS
ÉS IRATKEZELÉS
A GYAKORLATBAN

Levelezés
és iratkezelés
a gyakorlatban

MK-6401
A4, 244 oldal

MK-6401

Árvay-Juhász Lilla
Üzleti kommunikáció
MK-6402

Ipcsics Csilla

Gecseg Judit – Ipcsics Csilla

Részletes ábrák, mintalevelek, vázlatok, szerkesztési ötletek, mintamondatok
és szófordulatok támogatják a levelezési ismeretek elsajátítását. A fejezetek
végén feladatok segítik a gyakorlást, alkalmazást.

76

Gecseg Judit

Gecseg Judit – Ipcsics Csilla

ÜGYVITELI
ALAPISMERETEK
12. OSZTÁLY

Levelezés és iratkezelés a gyakorlatban

ÜGYVITELI
ALAPISMERETEK
12. osztály
– feladatgyűjtemény

MK-6401
ISBN 978-963-16-6564-2

05/06/18 08:34

A feladatgyűjtemény az ügyvitel ágazathoz tartozó irodai titkár
szakképesítés gyakorlati vizsgáihoz készült. A feladatok a fokozatosság elvét tartva ölelik fel a szakmai vizsgakövetelmények
anyagát. A leveleket, belső ügyiratokat az órán tanult forma szerint kell elkészíteni. A gyakorló feladatok változatosak, érdekesek,
az irodai munkahelyeken előforduló valós helyzeteket vetnek fel.

Ügyvitel – Kommunikáció

gépMK–6015-Xjav.qxp_gépMK–6015-X 08/06/18 13:57 Page 1

Gépírás

a betűtanulástól
a hivatalos levelekig

Kommunikáció, üzleti kommunikáció

Katona Mária – Szabó Csaba

Seidler Gizella
Elbert Gyuláné
Héger Ferencné
Hollósi Béláné
Mogyorós Gabriella
Seidler Gizella

GÉPÍRÁS
A betűtanulástól
a hivatalos levelekig

Sikereink, kudarcaink meghatározó eleme kommunikációnk eredményessége. A jó kommu
nikációhoz nincs egyetlen kulcs, de vannak alapelvek, szabályok, amelyek segítenek
célunk elérésében. A nem verbális kommunikáció és a metakommunikáció ismeretköre
a hivatalos, formális kommunikációs helyzetek rutinszerû gyakorlói számára is új lehet.
A könyv ismeretanyagának elsajátítása során az Olvasó
• magyarázatot talál azokra a kommunikációs folyamatokra, amelyekkel életében, mun
kája közben találkozik;
• megismeri és képes lesz megoldani napi munkája kommunikációs feladatait;
• hatékonyan tud információt gyûjteni és feldolgozni, levelezni, tárgyalni, álláspályáza
tot készíteni;
• megismeri a kommunikációt akadályozó tényezôket, képes lesz felismerésükre és meg
szüntetésükre;
• eredményesebben fog kommunikálni céljainak elérése érdekében.
A kommunikáció tana ma világszerte a képzés, oktatás
része. Ez a kiadvány az új követelménymoduloknak,
a kompetenciaelvû központi programoknak megfelelôen
készült, messzemenôkig figyelembe véve az új szakmai
MK-5893
és vizsgakövetelményeket.
ISBN 978-963-16-6712-7

MK-6015-X
A4, spirálkötés, 150 oldal

A tankönyvet azoknak ajánljuk, akik rövid idő alatt szeretnék elsajátítani a tízujjas vakírást, és szeretnének jártasságot szerezni
a gépíráshoz kapcsolódó adminisztrációs munkákban is. A kiadvány különböző másolási szövegeket is tartalmaz.

Kommunikáció,
üzleti kommunikáció

D. Mónus Erzsébet – Dobi Tibor – Skachné Bencs Éva

Skachné Bencs Éva

Ügyintézôi ismeretek

készült, akik ügyintézési, ügyviteli területen
a szerteágazó részfeladatok közötti összek lenni. Azoknak is hasznos lehet, akik már
bôvíteni szeretnék ismereteiket. Végül szól
özvetlen kapcsolatban az irodai munkával,
ak szerezni az iratok világában és az azzal
i, kommunikációs kérdésekben.

ÜGYINTÉZŐI
ISMERETEK
Ügyintézôi
ismeretek

káció

B5, 240 oldal

Árvay-Juhász Lilla

Árvay‐Juhász Lilla

ÜZLETI
KOMMUNIKÁCIÓ

Árvay-Juhász Lilla: Üzleti kommunikáció
A tankönyv a közgazdaság ágazat Ügyviteli ismeretek tantárgyán belül tanított Üzleti kommunikáció témaköréhez készült. Sikerrel forgathatják még az
ügyvitel és a turisztika ágazat diákjai is, hiszen témája a hatékony kommunikáció, a kulturált viselkedés. A tankönyvben ez alkalmazott formában jelenik meg sok-sok élethelyzeten keresztül bemutatva a helyes magatartást.
A tananyag során többször kerül szóba kapcsolatteremtési képességünk,
annak visszásságai, hibái, életvezetési, vendégvárási szokásaink.
Kommunikációs ismeretekkel ajánlatos rendelkeznie mindenkinek, munkavégzés közben és a privát életben is. A figyelmesség mindenkit megillet,
jelenjen meg akár közhivatalban, mûhelyben, kórházban, vagy például az
utcán egy idegenhez felvilágosításért fordulva. Nagyon fontos az elsô benyomás, amelyet kommunikációs kultúránkkal, megjelenésünkkel, udvariasságunkkal, együttesen viselkedésünkkel váltunk ki.

a betűtanulástól
a hivatalos levelekig

További ajánlatunk
az Ügyviteli ismeretek és
az Ügyviteli gyakorlatok
tantárgyhoz:

Elbert Gyuláné
Héger Ferencné
Hollósi Béláné
Moggyyorós Gabriella
Seidler Gizella

MK-6402
B5, 76 oldal

Üzleti
kommunikáció

B5, 272 oldal

Gépírás a betûtanulástól
a hivatalos levelekig
MK–6015-X

Levelezés
és iratkezelés
a gyakorlatban
MK-6401

MK-6409

MK-6409
ISBN 978-963-16-6713-4

A tankönyv a kommunikáció alapjaival, az üzleti kommunikáció
legfontosabb feladataival, eszközeivel, gyakorlati alkalmazásával
ismerteti meg a tanulókat. Olyan kommunikációs feladatokat
mutat be, melyek a mindennapi munkavégzés során előfordulhatnak.

Gépírás

MK-6409

KOMMUNIKÁCIÓ,
ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

2019.06.13 08:19:02

D. Mónus Erzsébet
Dobi Tibor

Szabó Csaba

MK-5893

MK 5893 Kommunikacio uzleti kommunikacio FK 2019jun13.indd 1

Skachné Bencs Éva:

Katona Mária

MK-5893

Elbert Gyuláné
Héger Ferencné
Hollósi Béláné
Mogyorós Gabriella

Gépírás a betûtanulástól
a hivatalos levelekig
MK–6015-X
MK-6402
ISBN 978-963-16-6557-4

04/01/19 08:21

MK-6402_Borito_2018-06.indd 1

A könyv elsősorban azoknak készült, akik ügyintézési, ügyviteli
területen szándékoznak munkát vállalni, és a szerteágazó rész
feladatok közötti összefüggésekkel is tisztában szeretnének lenni.
A kiadvány segítségével tájékozottságot szerezhetnek az iratok
világában és a kapcsolódó alapvető jogi, gazdasági, kommunikációs kérdésekben.

21/06/18 11:39

A kötet témája a hatékony kommunikáció és a kulturált viselke
dés, melyek alkalmazott formában jelennek meg, számos élet
helyzeten keresztül bemutatva a helyes magatartást. A tananyag
során többször kerül szóba kapcsolatteremtési képességünk,
annak visszásságai, hibái, életvezetési, vendégvárási szokásaink,
valamint a munkahelyi kommunikációnk.
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14.

la: Ételkészítési ismeretek 1.

munka személyi és tárgyi feltételei

Ételkészítési
ismeretek 1.

önyv, tankönyv értelemszerűen egy új rendszerezés, összeasztalatával. Az új tankönyv alapot biztosít a rendszerben
támogatja a hatékonyabb tanulást, a logikus elsajátítást, a
alapjainak, magasabb összefüggéseinek megértését.” – írja
könyv szerzője, Pető Gyula mesterszakács, szakoktató,
leti és gyakorlati szakember.

lőkészítése
ok előkészítése
zítése
ítése
atok előkészítése
őkészítése
előkészítése
zítése
anyagok előkészítése
, elkészítés

MK–6072-2 Pető Gyula: Ételkészítési ismeretek 1.

ek új modulrendszerű sorozatával arra a nem kis feladatra
ékének átadja a hagyományos konyhai technológiai és a
lyan kombinációját, amellyel megállják a helyüket a világ
i korok, más nemzetek, tájegységek ételkészítési szokásai,
elődei is jelentős szerepet kapnak a kiadványsorozatban.
egészülnek a világkonyha ízeivel, színeivel, konyhaművé-

A konyhai munka személyi
és tárgyi feltételei

Pető Gyula

ÉTELKÉSZÍTÉSI
ISMERETEK 1.
A konyhai munka
személyi és
tárgyi feltételei

A tankönyv a technológiai folya
matok alapanyagait alkotó élel
miszereket ismerteti és vizsgálja.
Bemutatja, hogyan változnak tulaj
donságaik a tárolás és a feldolgozás
során. Áttekintést ad a legfontosabb élelmiszer
csoportok alkotóelemeirôl, azok fizikai, kémiai
és mikrobiológiai tulajdonságairól. A tananyag
elsajátítása során a tanulók megismerkednek
a HACCPrendszerrel és a minôségellenôrzés
sel kapcsolatos feladatokkal. A tankönyv a gya
korlati kompetenciák fejlesztésére és az alkal
mazásorientált ismeretszerzésre épít, vala
mint teljes mértékben megfelel a hatályos
szakmai és vizsgakövetelményeknek.

Vendéglátás – Turizmus
Galambosné Goldfinger Erzsébet
Horváth Péter
Élelmiszer-alapismeretek

Pető Gyula

Élelmiszeralapismeretek

Galambosné
Goldfinger Erzsébet
Horváth Péter

ÉLELMISZERALAPISMERETEK

MK-6072-2

MK-5869

B5, 140 oldal

B5, 224 oldal

MK-6072-2
ISBN 978-963-16-6072-2

MK-5869
ISBN 978-963-16-6721-9

MK 5869 Elelmiszer alapismeretek3 CS3 2019apr24.indd 1

Pető Gyula

ÉTELKÉSZÍTÉSI
ISMERETEK 2.
Élelmi anyagok
A konyhai munka
előkészítése
MK-6073-9
B5, 212 oldal

A kétkötetes sorozat alapot biztosít a rendszerben gondolkodáshoz, támogatja a hatékonyabb tanulást, a logikus elsajátítást,
a szakácsmesterség alapjainak, magasabb összefüggéseinek
megértését. Az 1. kötet hasznos segítség a szakácsszakma ala
pozó ismeretei és a vendéglátás higiénéje témakörökhöz. A tan
könyv megismerteti a leendő szakácsokat a munkavégzés személyi
feltételeivel, tehát a konyhai dolgozókkal szemben támasztott
követelményekkel, a munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai ismeretekkel. A könyv 2. része a konyha célszerű kialakítását, helyi
ségeit, berendezéseinek használatát mutatja be. Az egyes témakörök végén kérdések, írásbeli- és összefoglaló feladatok segítik
a tanultak hatékony gyakorlását. Mind a szakács-, mind a ven
déglős képzéshez ajánljuk. A könyvek felkészítenek a modul szóbeli vizsgájára.
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MK-5869

9 789631 660722

2019.04.24 09:19:00

A tankönyv ismerteti a fő élelmiszercsoportok alkotóelemeinek
fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságait, a tartósítási tudnivalókat, továbbá az alapvető árutulajdonságok változásait.

Horváth Péter

ÉLELMISZER‑BIZTONSÁG
ÉS HIGIÉNIA
A VENDÉGLÁTÁSBAN
MK-5870
B5, 184 oldal

A tankönyv első része ismerteti az élelmiszer-biztonsági alapfogalmakat, valamint az élelmiszerek helyes tárolását, feldolgozását és értékesítését szabályozó jogszabályokat. A második rész
bemutatja a vendéglátóüzletek kialakításának és működtetésének tárgyi és személyi feltételeit, a HACCP minőségbiztosítási
rendszer elveit és gyakorlatát.

Gazdálkodás a vendéglátásban

Vendéglátás – Turizmus

Szabó Margit

Szabó Margit

GAZDÁLKODÁS
A VENDÉGLÁTÁSBAN

Gazdálkodás
a vendéglátásban
Letölthetô digitális melléklettel

A tankönyv bemutatja a gazdálkodás folyamatát, a piaci környe
zetet, a gazdálkodó szervezeteket, az ügyviteli folyamatokat.
Sorra veszi a pénzgazdálkodás fontos elemeit, az adófajtákat.
Szakirányú megközelítéssel tárgyalja a vendéglátó vállalkozások tevékenységét, működtetését, gazdálkodását.

MK-5902
B5, 308 oldal

k részletesen ismerteti a vendéglátás tevékenységével
azdálkodási területeket. Felépítése követi a szakács,
pincér, a vendéglátó eladó, a fogadós, a vendéglátó
s a vendéglátásszervező szakmák komplex szakmai
ményeit. A tananyag alkalmazkodik a 10045-12
és a 11561-16 Gazdálkodási ismeretek modul Venálkodás és Vendéglátó gazdálkodás elmélete tantáröreihez.
ndolatmenetek lezárásaként összesen csaknem 560
dés (az életbôl vett példákhoz kapcsolódó feladat,
s esszé) irányítja a figyelmet a gyakorlati munkára.
egíti a vendéglátós szemléletmód kialakítását. A tanumerik és elsajátítják az e szakmákban nélkülözhetetlen
mindig a vendég az elsô, extra kívánságaikat is teljesí-

MK-5902

Farkasné Parrag Éva

A Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások c. könyv a vendéglátó szakmacsoport számára kifejlesztett tankönyvcsalád tagja. A könyv tananyagtartalma igazodik
a 11561-16 számú Gazdálkodás megnevezésű modul tartalmához, felépítése pedig
a kerettantervben ezen modulhoz meghatározott tantárgyakhoz és azok témaköreihez.
Tartalmazza mindazon szakmák gazdálkodáshoz kapcsolódó vizsgaanyagát, amelyek
komplex vizsgájában szerepel a Gazdálkodás modul.
Minden önálló témakör egy-egy fejezetet alkot. A fejezetek és az azon belüli részek
témakörei egymással logikai és tartalmi egységet képeznek.
Ma, amikor szinte az élet bármely területe összefüggésbe hozható a gazdálkodással,
elengedhetetlenül fontos az ide vonatkozó elmélet alapos ismerete, ezeknek konkrét,
gyakorlati példákkal való alátámasztása, és az ismeretek naprakészen tartásához
a nagyon gyorsan változó gazdasági (makrogazdasági) körülmények, törvények, jogszabályok ﬁgyelemmel kísérése.
Remélhetőleg a könyv hozzájárul a vendéglátó gazdálkodás, valamint a szakmai
számítások tantárgyak eredményes tanulásához és a komplex szakmai vizsga sikeres
letételéhez.

Kovács László

MK-5902

nyag kiegészül a honlapunkról letölthetô digitális tarasmányok, képek, nyomtatványok bôvítik tovább a
lgálva ezzel a vizsgákra való felkészülést és az isme, gyakorlatiasabb elsajátítását.

ISBN 978-963-16-6574-1

Krisztán Gyula

VENDÉGLÁTÓ
GAZDÁLKODÁS ÉS
SZAKMAI SZÁMÍTÁSOK

A szakács, a cukrász, a pincér, a vendéglátó
eladó és a vendéglátás-szervezô vendéglôs
szakképesítés számára készült példatár
évenkénti aktualizálással ismerteti az érvényes gazdasági szabályozókat, majd az alapszámításoktól kezdve az árképzésen, jövedelmezôségi, készlet- és bérgazdálkodási
számításokon keresztül a kamatszámítási és hiteltörlesztési feladatokig közel 600,
a mindennapi életbôl vett példát, feladatot
tartalmaz.
A fejezetek elején megtalálhatók az adott
témakör alapfogalmai, a megoldáshoz szükséges alapképletek, -számítások, majd különbözô nehézségi fokú feladatok következnek.
A mintafeladatok mindig valamilyen új ismeret, képlet,
számítás alkalmazásának bemutatására, elmagyarázására
szolgálnak, a megértést segítik. Ezért részletes megoldásukat
közvetlenül a feladat után közöljük.
A normál feladatok a mintafeladatokból megszerzett tudás, ismeret birtokában megoldható, egyszerûbb példák, az
önálló gyakorlást szolgálják, ezekhez nem közlünk megoldást.
A tudáspróbaként ajánlott feladatok nehezebb, összetettebb feladatok – kellô gyakorlás után érdemes próbálkozni
önálló megoldásukkal.
A példatár második része a tudáspróbára jelölt feladatok megoldóMK-5902/P
kulcsait tartalmazza, amelylyel
ISBN 978-963-16-6631-1
mindenki ellenôrizheti saját felkészültségét, a feladatmegoldás helyességét.

GAZDÁLKODÁS
A VENDÉGLÁTÁSBAN
PÉLDATÁR
A példatárral együtt
használható
új kiadványunk:

MK-5902/P

Szabó Margit:
Gazdálkodás
a vendéglátásban
(MK-5902)

B5, 172 oldal

Gazdálkodás
a vendéglátásban

TM-61001
TM-61002/1
TM-61002/2
TM-61003
TM-61004
TM-61006

Részletes információk: www.mkkonyvkiado.hu

TM-61005

Példatár

A4, 302 oldal
TM-61005
ISBN 978-963-2751-35-1

9 789632 751351

TM-61005_Borito_15,5mmGer_2018-11.indd 1

A turisztikai szakképzésben részt vevô idegenvezetô és turisztikai szer
vezô, értékesítô tanulók számára készült tankönyv a 1171416 Turisztikai
erôforrások modul Gasztronómia gyakorlata és Vendégfogadás tantárgyai
nak tudásanyagát tartalmazza. A tanulók megismerkednek a napjaink
turizmusában és vendéglátásában kiemelt szerepet játszó gasztronómia fô
területeivel: az ételek és italok elkészítésének, szervírozásának és fogyasztá
sának szabályaival, hazai tájegységeink jellemzô kulináris sajátosságaival,
a különbözô nemzetek étkezési kultúrájával. Szerepelnek a tananyagban
az étkezésre vonatkozó vallási elôírások, az ünnepekhez kapcsolódó étkezési
szokások és az egymással harmonizáló menü és italsorok összeállításának
szabályai. Külön hangsúlyt kapnak a gasztroturizmus kedvelt célpontjai,
a hazai és az európai borvidékek leghíresebb termékei, borútjai és gaszt
ronómiai rendezvényei, valamint az ugyancsak komoly turisztikai vonzerôt
jelentô hungarikumok.

MK-5902-P_Borito_2018-05.indd 1

15/11/18 08:47

Horváth Péter
A gasztonómia alapjai

Példatár

A vendéglátóipari szakmák számára fejlesztett további könyvek:
Szakács szakmai ismeretek
Cukrász szakmai ismertek 1.
Cukrász szakmai ismertek 2.
Pincér szakmai ismertek
Német szakmai gyakorlókönyv vendéglátó szakmák számára
Vendéglátó szakmai idegennyelv. Angol

A gasztronómia
alapjai

24/05/18 15:48

A tankönyv részletesen ismerteti a vendéglátás tevékenysé
gével kapcsolatos gazdálkodási területeket. Felépítése követi
a szak ács, a cukrász, a pincér, a vendéglátó eladó, a fogadós,
a vendéglátó üzletvezető és a vendéglátás-szervező szakmák
komplex szakmai vizsgakövetelményeit. Az egyes gondolat
menetek lezárásaként összesen 560 változatos kérdés (az élet
ből vett példákhoz kapcsolódó feladat, szóbeli kifejtős esszé)
irányítja a figyelmet a gyakorlati munkára.
A könyvhöz szorosan kapcsolódó példatárban megtalálhatók
az adott témakör alapfogalmai, a megoldáshoz szükséges alap
képletek, -számítások. A kidolgozott mintapéldákat a megszerzett tudás, ismeret birtokában megoldható, önálló gyakor
lásra is alkalmas egyszerűbb feladatok, majd tudáspróbának
szánt összetettebb feladatok követik megoldókulccsal.

MK-5969
ISBN 978-963-16-6690-8

MK 5969 A gasztronomia alapjai CS5 2018febr22 jo.indd 1

Horváth Péter

A GASZTRONÓMIA
ALAPJAI
MK-5969

MK-5969

Zugorné Rácz Éva
Gazdálkodás a vendéglátásban

MK-5902/P

Zugorné Rácz Éva

Zugorné Rácz Éva Gazdálkodás a vendéglátásban Példatár

Zugorné Rácz Éva

B5, 204 oldal
2018.02.22. 8:54

A könyv a turisztikai szakképzésben részt vevő tanulók számára
készült. Megismerkedhetnek a napjaink turizmusában és ven
déglátásában kiemelt szerepet játszó gasztronómia fő területei
vel: az ételek-italok elkészítésének, szervírozásának és fogyasztá
sának szabályaival, hazai tájegységeink kulináris sajátosságaival,
a különböző nemzetek étkezési kultúrájával.
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Vendéglátás – Turizmus

Pető Gyula

MK-5813
ISBN 978-963-16-6521-5

Az alapoktól a mesterszintig

MK-5813
B5, 988 oldal

Lukács István
Oriskó Ferenc
A kiadvány a magyar konyha hagyományos értékeit megőrizve,
de a nemzetközi gyakorlathoz és a szakmai változásokhoz igazodva,
megújított formában jelenik meg: a legkorszerűbb ételkészítési
ismereteket és eljárásokat fő ételcsoportok szerint, egy-egy alapétel
elkészítésével szemlélteti, majd minden csoporthoz további ételleírásokat ad. A technológiai folyamatok megértését összefoglaló
munkatáblák, ábrák, fotók segítik.
A könyvben mindaz megtalálható, amire a jövő szakácsnemzedékének a jó ételek készítéséhez szüksége van, a konyhába lépés
pillanatától egészen az ételek tálalásáig:
• az ételkészítési tevékenység helyszíne, munkaterületei,
• a felhasználandó eszközök, gépek, berendezések,
• a kötelező higiéniai és balesetvédelmi előírások,
• a legfontosabb élelmi anyagok és azok tulajdonságai,
• a konkrét ételkészítési folyamatok az előkészítéstől
az elkészítésen át a kiegészítő és befejező műveletekig.
A Letölthető melléklet számos recepttel, alapanyag- és ételfotóval
egészíti ki a könyvet. Emellett interaktív folyamatábrákkal és
képsorokkal, a kreativitást fejlesztő feladatokkal, a legfontosabb
fogalmakat magyarázó kislexikonnal komoly segítséget nyújt
a megszerzett tudásanyag elmélyítéséhez, gyakorlásához.
A tananyag az új követelménymodulokra épülő, kompetenciaelvű
szakképzési programoknak megfelelően készült. A tankönyv a szakács,
vendéglátásszervező-vendéglős és a konyhai kisegítő szakmák tanításához, tanulásához használható.
www.mkkonyvkiado.hu

Sándor Dénes
Zsolnay Gábor

ÉTELKÉSZÍTÉSI
ISMERETEK
Letölthető melléklettel
KP–2270

KP-2270
ISBN 978-963-3370-66-7

Az Ételkészítési ismeretek könyvből már több generáció sza
kácstanulói sajátították el a szakma alapjait és mesterfogásait.
A megújult külsővel és színes tartalommal megjelenő kiadvány
tartalmazza a klasszikus alapismereteket és a 21. század leg
újabb gasztronómiai irányzatait is.

fejlesztett további könyvek:

Szakács szakmai ismeretek

i

SZAKÁCS
SZAKMAI
ISMERETEK
TM-61001
A4, 396 oldal

TM-61001

(TM-61002/1)
(TM-61002/2)
(TM-61003)
(TM-61004)
(TM-61005)
(TM-61006)

eret
sm

k

a, hogy a szakács szakmát elsajátítók
nnek birtokában a külföldi szakmai
orán azonos (konyhai) nyelven tudjanak
nül attól, hogy az adott ország éppen
nnek érdekében számos, eddig a hazai
lt, túlnyomórészt francia szakkifejezést
b tanulást segítendő, a kifejezések helyes
megtalálhatóak a könyvben. Az anyagot
etesebbé.

Szakács szakmai
e

vetelmények nagyon összetettek, ezért
gtalálhatóak a munka során előforduló
asználati, higiénés és környezetvédelmi

Dr. Sándor Dénes

Dr. Sándor Dénes

Dr. Sándor Dénes

nyv a Műszaki Könyvkiadó vendéglátó
ankönyvcsaládjának egyik tagja.
a magyarországi szakácsképzés számára
utatóként szolgál a most tanulóknak és a
aránt. A könyv megfelel az éppen aktuális
ek, ugyanakkor a konyhatechnológiai
irodalmi alapokra épülnek.
orán nem az volt a cél, hogy receptkönyv
aghányadok pontos megadásával leírt –

zámítások
gol

Az alapoktól a mesterszintig

ÉTELKÉSZÍTÉSI
ISMERETEK
Az alapoktól
a mesterszintig

MK-5813

Venesz-díjas mesterszazítési ismeretek könyvébôl
szakácstanulói sajátították
ég alapjait és fortélyait az
edekben. Most a szakma
apismereteit és a magyar
yományait megôrizve, de
áplálkozás és a 21. század
ai trendjeinek megfelelve
sôvel és tartalommal kazerzô a leendô séfeket az
világában.

Petô Gyula Ételkészítési ismeretek

Petô Gyula

Ételkészítési
ismeretek

TM-61001
ISBN 978-963-9668-25-6

9 789639 668256

A hároméves képzéshez készített, színes fotókkal illusztrál
t tankönyv a konyhai műveletek bemutatása − hideg-meleg
előételek, levesek, főzelékek, mártások, tészták, különféle húsfélék, saláták stb. készítése − mellett kitér az árugazdálkodásra,
a munkaszervezésre és a marketing jelentőségére is.
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B5, 552 oldal

A tankönyvben mindaz megtalálható, amire a jövő szakácsnem
zedékének a jó ételek készítéséhez szüksége van, a konyhába
lépés pillanatától egészen az ételek tálalásáig. A technológiai
folyamatok megértését összefoglaló munkatáblák, ábrák, színes
fotók segítik.

(TM-61001)

2.

(TM-61002/2)
(TM-61003)

yv
szakmai számítások
nyelv. Angol

(TM-61004)
(TM-61005)
(TM-61006)

nyvkiado.hu

1.

i

Kemény Andrásné Cukrász szakmai ismeretek 1.

mára fejlesztett további könyvek:

eret
sm

CUKRÁSZ SZAKMAI
ISMERETEK 1.

Dr. Dunszt Károly

TM-61002/1

Gyenge Csaba

kp-2321 borito.qxp_Layout 1 04/10/17 11:53 Page 1

k

miszertörvények tudatos alkalmazása
yagokkal készült félkész termékek és
k bemutatása.

Cukrász szakmai
e

k 1. a vendéglátóipari szakmák számára
kötete. A könyv az alapozó ismeretekkövetelményekkel, a termékkészítéshez
pekkel, berendezésekkel, eszközökkel,
élkész termékek előállításával, cukorkéümölcstartósítással, bevonóanyagokkal,
val foglalkozik.
erhetjük az uzsonnasüteményeket.

Vendéglátás – Turizmus

Kemény Andrásné

Kemény Andrásné

A4, 206 oldal

A hároméves cukrászképzés központi programjára, szakmai és vizsgakövetelményeire épülô könyv a letölthetô e-tananyag melléklettel
korszerû eszköz a megújuló szakmai oktatásban. Az üzemtani és
cukrásztechnológiai alapismeretekbôl kiindulva bemutatja többek
között

• a cukrászipari félkész termékek, cukorkészítmények,
bevonóanyagok alkalmazását és elôállítását;

• a töltelékek, tészták készítését, illetve a késztermékek elôállítását;
• az uzsonnasütemények, a kikészített sütemények (torták, szeletek,
tekercsek stb.), valamint a kézmûves sütemények (édes és sós
teasütemények, bonbonok) receptjeit anyaghányad-ajánlással;

TM-61002/1

• a fagylaltgyártást;
• a diabetikus sütemények jellemzôit és elkészítését;
• az újdonságnak számító tányérdesszertek készítését.

A letölthetô mellékletben a szakmai mûveltséget, a cukrászszakmáról
tanultakat bôvítô, kiegészítô ismeretanyagot jelenítünk meg. Az egyes
munkafolyamatokat szemléltetô folyamatábrák, animációk, a kinyomtatható, gyakorolható díszítésminták, a tesztek, az olvasmányok növelik a diákok tanulási kedvét és a tanulás–tanítás hatékonyságát, az
internetelérhetôség pedig igazodik a tanulók digitális eszközeihez és
felhasználói szokásaihoz.

Kiss Rita

CUKRÁSZATI ISMERETEK
(Letölthető melléklettel)
KP-2321

TM-61002/1
ISBN 978 963 9668 26 3

B5, 356 oldal

9 789639 668263

24/04/18 11:26

KP-2321
ISBN 978-963-337-062-9

TM-61002/2

i

Kemény Andrásné

A4, 276 oldal

A több mint 500, szemet gyönyörködtető fotó, a már gyakorló szakemberek számára is újdonságnak számító külföldi süteményreceptek a nagyközönség számára is vonzóvá, érdekessé
teszik a kiadványt. A letölthető mellékletben találhatók folyama
tábrák, animációk, díszítésminták, valamint tesztek is.

TM-61002/2

1. (TM-61002/1)
(TM-61001)
M-61003)
yv (TM-61004)
szakmai számítások (TM-61005)
nyelv. Angol (TM-61006)

2.

k

zámára fejlesztett további könyvek:

eret
sm

789633 370629

CUKRÁSZ SZAKMAI
ISMERETEK 2.

Cukrász szakmai
e

smeretei a napi termékek és alkalmi
kítását segítik.

fontosabb számítási feladatainak
ulációnak, a leltárnak, a tápanyaga bemutatásával zárul, amelyek
ti félkész és késztermékek ismere-

Cukrász szakmai ismeretek 2.

etek 2. a vendéglátóipari szakmák
család egyik kötete.

ények (torták, szeletek, tekercsek,
pános sütemények, csemegék, krék), az édes és sós teasütemények,
i sorra. Majd a diétás sütemények
enyeknek, tejérzékenyeknek készülő
zták, a tányérdesszertek és a hideg
gylalt, parfé, adagolt hideg cukrámék csoportok előállítását ismerteti.
kapnak a magyar hagyományőrző
met, olasz cukrászat legnépszerűbb
tjuk.

Kemény Andrásné

Kemény Andrásné

9

TM-61002/2
ISBN 978-963-9668-70-6

9 789639 668706

24/04/18 11:30

Cukrász szakmai ismeretek sorozatunk a tészták, a töltelékek,
a bevonóanyagok és egyéb témakörök bemutatásán kívül kitér
a gazdálkodással összefüggő ismeretekre, a cukrásztermékek
készítéséhez alkalmas anyagok vizsgálatára, a munkaszervezésre, az élelmiszerbiztonsági és -higiéniai előírások alkalmazására.
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Vendéglátás – Turizmus

MK-5819

A vendéglátóipari szakmák számára fejlesztett további könyvek:
Szakács szakmai ismeretek
Cukrász szakmai ismeretek 1.
Cukrász szakmai ismeretek 2.
Német, szakmai gyakorlókönyv vendéglátó szakmákhoz
Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások
Vendéglátó szakmai idegennyelv. Angol

sm

eret

PINCÉR SZAKMAI
ISMERETEK
TM-61003
A4, 178 oldal

MK-5819
ISBN 978-963-16-6572-7

MK-5819

TM-61003

B5, 360 oldal

(TM-61001)
(TM-61002/1)
(TM-61002/2)
(TM-61004)
(TM-61005)
(TM-61006)

Pincér szakmai
i

FELSZOLGÁLÓ
SZAKMAI ISMERETEK

Pincér szakmai ismeretek

Török István János

k

Vendéglátás, terítés, felszolgálás

Stroh Péter

Stroh Péter
A Pincér szakmai ismeretek c. könyv a Tankönyvmester Kiadó vendéglátóipari szakmák számára készített tankönyvcsaládjának egyik kötete. A leendő pincérek, felszolgálók számára összeállított anyag elméleti ismeretekre támaszkodva gyakorlatias
megközelítéssel tárgyalja a szakmai ismereteket.
A termelés feltételeinek, helyeinek bemutatása után az értékesítés fejezet szól az
egyes üzlettípusokról, a pincér munkakör személyi és tárgyi feltételeiről, a felszolgálás általános szabályairól.
Bemutatja a fontosabb rendezvénytípusokat, mivel ezek lebonyolításában a pincéreknek aktív szerepet kell vállalniuk.
Jelentős hangsúlyt kap az ételismeret, mivel ez teszi lehetővé, hogy a pincér ételt és
italt tudjon ajánlani a vendégeknek.
A könyv kitér az étlapok összeállítására, bemutatja a vendég előtti étel- és italkészítést, a hagyományos éttermi felszolgálást. Foglalkozik az étterem irányításával az
alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokkal, az adminisztratív munkával.

Stroh Péter

Felszolgáló
szakmai ismeretek

Onódi Ferenc

e

etelmények szerinti tudásanyaggal a vendéglátás
ai-munkaszervezési szempontokon és az „ideális”
mainak, a modern üzlettípusok jellemzôinek megiszi az étel- és italismeret, a rendezvényszervezés, az
tás is.

Onódi Ferenc – Török István János
Felszolgáló szakmai ismeretek

napság Magyarországon. Egyre újabb és trendibb
bb Michelin-csillagos vendéglátóhelyünk is van. Bár
lazzák komótosan az aranyló húslevest, a vendégz ember, aki fogadja ôt, és a mód, ahogy az ételt
ha igényes a hivatására – az alapok ismeretén túl
ôdésével.
újabb irányzatokat, ezért korszerûsítettük a 2016
apján az évek óta népszerû Felszolgáló ismeretek

TM-61003TM-61003

ISBN 978 963 9668 27 0

9 789639 668270

TM-61003 fedél.indd 1

A tankönyv a klasszikus ismereteket ötvözi a legújabb követel
mények szerinti tudásanyaggal a vendéglátás hagyományaitól
kezdve a gyakorlati-higiéniai-munkaszervezési szempontokon
és az „ideális” pincérkedésen át az üzleti vacsorák kívánalmainak,
a modern üzlettípusok jellemzőinek megismertetéséig. A könyv
hangsúlyos részét képezi az étel- és italismeret, a rendezvény
szervezés, az adminisztráció és a szállodai szobaszolgáltatás is.
A „Tudja-e?”, „Olvasta-e?” részek a gyakorolnivalók elsajátítását
könnyítik meg.
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A színvonalas vendéglátáshoz elengedhetetlen a pincérek, felszolgálók magas szintű szakmai képzettsége is. Az egyre bővülő
szakmai ismereteket, követelményeket foglalja össze A színes fo
tókkal illusztrált tankönyv az egyre bővülő szakmai ismereteket
és követelményeket foglalja össze, a szorosan vett felszolgálói
ismeretek és feladatok ismertetésén kívül kitér a gazdálkodással összefüggő ismeretekre, a marketing jelentőségére, az élel
miszer-ismeretre, az áruforgalmi tevékenységekre. A könyv tartalmaz egy ún. Gasztronómiai lexikont is, amelyben a legfontosabb
szakszavak rövid magyarázata található.

A turizmus alapjai

Vendéglátás – Turizmus

Bárkányi Ildikó

Bárkányi Anikó

A TURIZMUS ALAPJAI

A turizmus
alapjai

MK-5892

Hajgató-Jávor Júlia
Szállodai tevékenységek

B5, 216 oldal

genvezetô és turisztikai szervezô, értékesítô
16 Gazdasági folyamatok a turizmusban monyagát tartalmazza.

és a turizmus alapfogalmaival, a turizmus
ai turizmus szervezetével. Statisztikai adatok
zdasági szerepérôl és jelentôségérôl, gazdaejlôdési tendenciáiról.

rizmus fô területeinek és formáinak ismertetéa tankönyvben a színvonalas turizmushoz
id bemutatása, valamint a fenntarthatóság és
nulók megismerik a világörökség és a nemzeti
mzeti parkjainkat. Külön fejezet foglalkozik a fovevôi számára különösen fontos utazási szerzô. Az érdekes kiegészítô olvasmányok szélesítik
n tanulhatóvá teszik a tananyagot.

MK-5892
ISBN 978-963-16-6691-5

MK-5890
B5, 228 oldal

24/08/18 11:44

MK-5891
MK-5892
MK-5893
MK-5969

Turizmus és utazásszervezés
A turizmus alapjai
Kommunikáció – üzleti kommunikáció
A gasztronómia alapjai

A kiadvány ismerteti a gazdálkodás és a turizmus alapfogalmait, a turizmus intézmény- és kapcsolatrendszerét, szervezetét.
Statisztikai adatok tükrében képet ad a turizmus nemzetgazdasági szerepéről és jelentőségéről, gazdasági hatásairól, fejlődési
tendenciáiról.

MK-5890
ISBN 978-963-16-6719-6

MK-5890

További ajánlatunk:

A kiadvány elsősorban a szállodai alapismeretekkel, a szálláshelyek üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeivel, a szállodák irányításával, ügyvitelével foglalkozik. Tárgyalja ezenkívül
a szálláshelyekre vonatkozó jogszabályokat és a munkavédelem, környezetvédelem szállodákra vonatkozó előírásait.

ek rövid áttekintése után tárgyalja az
azásszervezés és -közvetítés – fô munkafolyamatait,
t, valamint az utazási vállalkozások által végzett

a megoldásokat is tartalmazó gazdag példaanyag, a
hetô tesztek, a különbözô interaktív animációk
eres szakmai vizsgára. A melléklet a turizmust érins rendeletek gyûjteményét is tartalmazza.

Turizmus és utazás szervezés

Fodorné Szucsák Éva

és utazás szervezés

Kiegészítô utazási irodai tevékenységek
Információs tevékenység Panaszügyintézés, reklamációkezelés
Törzsutaskör kiépítése
Menetjegy-értékesítés
Külföldi fizetôeszközök vétele-eladása
Pénzügyi ismeretek
Turisztikai és pénzügyi kisszótár

s-ügyintézô
i erôforrások

t értékesítése

Fodorné Szucsák Éva
Szűcs László

Turizmus
u
és
utazásszervezés

Szűcs László

TURIZMUS ÉS
UTAZÁSSZERVEZÉS
MK-5891
B5, 304 oldal

MK-5891

ver

SZÁLLODAI
TEVÉKENYSÉGEK

A régebbi korokban a lakhelyétôl távol szállást és ellátást kérô vándort nem illett elutasítani, így eleinte a vendégjog elve alapján fogadták be az utazót. A vendégjog elvébôl
viszonylag rövid idô alatt kialakult a korai vendéglátó- és fogadósipar. Késôbb a technika fejlôdése – fôleg a gôzgép alkalmazása a hajózásban és a vasúti közlekedésben
– lehetôvé tette az emberek tömeges utazását. A munka mellett fennmaradó szabadidô
is új üdülési, pihenési célú utazási kedvet teremtett. Ez a fejlôdés vezetett a turizmus,
a vendéglátás és a szállodaipar kialakulásához. A szállásadás a kezdeti vendégjog
elvébôl napjainkra a vendég szíves látásán túl egy szerteágazó, sokoldalú ismereteket
és nyelvtudást igénylô szakmává nôtte ki magát. A turizmus, a szállásszolgáltatás és
a vendéglátás egymáshoz szorosan kapcsolódó fogalmak és egyben vállalkozói tevékenységek. Sikerességüket elsôsorban az emberi kapcsolatok minôsége és a szakmai
felkészültség határozza meg.

MK-5892

meretek gyakorfeladatok meganulók körében
szszerû felhasz-

Szállodai
tevékenységek

Hajgató-Jávor Júlia

MK-5891
ISBN 978 963 16 6578-9

A tankönyv az utazások szervezéséhez szükséges turisztikai
alapismeretek rövid áttekintése után részletesen foglalkozik az
alaptevékenységű üzletágakkal – utazásszervezés, utazásközvetítés –, valamint az utazási vállalkozások által leggyakrabban
végzett kiegészítő tevékenységekkel.
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SZAKMAI IDEGENNYELV
15.
Csillingh Erika
HEALTH CARE
ENGLISH
Egészségügyi
szakmai
angol nyelvkönyv
MK-0949
B5, 300 oldal

A munkatankönyv anyagát alapfokú nyelvtudást feltételezve
került összeállításra. A kiadvány célja felkészíteni a tanulókat
arra, hogy a kórházi élet mindennapjaiban képesek legyenek
hatékonyan, angol nyelven kommunikálni. A fejezetek a szakmai szókincs és nyelvi kompetenciák fejlesztése mellet egy-egy
nyelvtani témát is feldolgoznak. A nyelvtani magyarázatokat
minden esetben gyakorlatok követik. A beszédkészség és beszédértés fejlesztésére a könyv végén található szituációs fel
adatok szolgálnak. A tananyagot a kiadó oldaláról letölthető
tesztek egészítik ki.
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Egészségügy

SZAKMAI IDEGENNYELV
Idegenforgalom
Antalpéter Katalin
GUIDING TOURS IN BUDAPEST
Angol nyelvű idegenvezetés
Budapesten
KP-2187
B5, 100 oldal

Richter Ágnes
FÜHRUNG IN BUDAPEST
Német nyelvű idegenvezetés
Budapesten
KP-2186
B5, 128 oldal

Horváth Andrea
Horváth Krisztina
ENGLISH IN TOURISM
Angol szakmai nyelvkönyv
az idegenforgalmi szakmához
KP-2211
B5, 332 oldal

Az English in Tourism nyelvkönyvet elsősorban a turizmus
és a vendéglátás területén tanuló és dolgozó szakembereknek
ajánljuk. A kiadvány fejezetei az idegenforgalom és a vendéglátás legfontosabb témaköreit dolgozzák fel, illetve segítséget
nyújtanak a nemzetközi nyelvvizsgák tematikáinak és feladattípusainak az elsajátításához. Nagy hangsúlyt fektet a szókincs fej
lesztésére, ezek írott és beszélt szituációkban való használatára.

Az oktatásban és vizsgáztatásban gyakorlott szerzők fővárosunk
földrajzi és történeti ismertetése után a gyakorlati bejárás mód
szerével vezeti végig a diákokat Budapesten. A látnivalókat részben útvonalszerűen, részben pedig tematikusan – három meg
állóhelyet ismertetve – mutatja be. A kimerítő ismeretanyag és
a feldolgozás módja sokoldalú felkészülésre ösztönzi a leendő
idegenvezetőket annak érdekében, hogy munkájukat örömmel
végezzék.
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SZAKMAI IDEGENNYELV
A Kereskedjünk angolul/németül! nyelvkönyvcsalád tartalmában és felépítésében is megfelel a kereskedő- és boltieladó-kép
zés szakmai követelményeinek. Amellett, hogy az angol és német
nyelvű szakmai vizsgára való felkészüléshez hasznos segédeszköz, a könyv a valós kereskedelmi helyzetek megoldásában
is segítséget nyújt, mivel az életszerű szituációkon alapuló célnyelvi kommunikációt helyezi előtérbe.

Kereskedelem

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 2.
Élelmiszerek és vegyi áruk
értékesítése
angol nyelven
MK-6060-5/II
A4, 92 oldal

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 1.
Áruforgalom lebonyolítása
angol nyelven
MK-6060-5/I
A4, 100 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 1.
Áruforgalom lebonyolítása
német nyelven
MK-6059-1/I
A4, 80 oldal
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Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 2.
Élelmiszerek és vegyi áruk
értékesítése
német nyelven
MK-6059-1/II
A4, 76 oldal

SZAKMAI IDEGENNYELV
A kiadványokban az ismeretközlő részeket egymásra épülő gyakorlati feladatok követik, amelyek a tanult anyagot különféle formában ismételtetik, ezáltal elősegítve a szerzett ismeretek gyakorlását.
A feladatok felépítése egyaránt lehetővé teszi a páros és az egyéni
munkát is. A fejezetek logikai kapcsolódása révén a korábban megtanult szerkezetek végigvonulnak a nyelvkönyv egészén, így az új
ismeretanyag elsajátítása mellett a már megtanult elemek ismétlé
sére is lehetőség nyílik.

Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 3.
Ruházati termékek
értékesítése
angol nyelven
MK-6060-5/III
A4, 108 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 3.
Ruházati termékek
értékesítése
német nyelven
MK-6059-1/III
A4, 92 oldal

Kereskedelem
Fiziker Róbert
Varga Krisztina
KERESKEDJÜNK
ANGOLUL! 4.
Bútorok és textíliák
értékesítése
angol nyelven
MK-6060-5/IV
A4, 128 oldal

Fiziker Róbert
KERESKEDJÜNK
NÉMETÜL! 4.
Bútorok és textíliák
értékesítése
német nyelven
MK-6059-1/IV
A4, 92 oldal
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Kereskedelem
Horváth Krisztina
SELL IT ALL!
Angol szakmai
nyelvkönyv
kereskedőknek
KP-2136
B5, 460 oldal

A Sell it all című könyvben találhatunk többek között üzleti levelezésre, szerződésekre mintát, reklamációs ügyintézéssel, finan
szírozással, vámolással kapcsolatos feladatokat is. A beszédkészség fejlesztését a kiskereskedelemben előforduló szituációs
párbeszédek szolgálják.
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Fischerné Jilek Zsuzsanna
Ivády Réka
WAS WÜNSCHEN SIE?
Német szakmai
nyelvkönyv
kereskedőknek
KP-2130
B5, 356 oldal

A Was wünschen Sie? című munkatankönyv a kereskedelemben
előforduló szóbeli és írásos szituációkat tartalmazza. Részletes ismereteket nyújt az élelmiszer, a vegyiáru, a ruházati, a kultúrcikk,
valamint a vas és műszaki áru eladók napi munkájáról. A könyvben változatos feladatok segítik az ismeretek begyakorlását.
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MK-0969
ISBN 978-963-16-4797-6

HOW MAY
I HELP YOU?
Kereskedelmi ismeretek
angol nyelven

HOW MAY I
HELP YOU?
Kereskedelem
angol nyelven
MK-0969
B5, 144 oldal

Maros Judit
JA, BITTE
Kereskedelem
német nyelven
MK-6028
B5, 152 oldal

MK-0969

sed for schools, training courses and

KeresKedelmi ismereteK
idegen nyelVen

elvkönyv azok számára készült, akik

HOW MAY I HELP YOU?

Kereskedelem

2019.11.20 09:47:36

A How may I help you? című angol nyelvkönyv azok számára ké
szült, akik a kereskedelemben szeretnének elhelyezkedni és munkájuk során hasznos az angol szakmai nyelv ismerete. A könyv
minden egyes fejezete egy adott árucikk témakörét dolgozza
fel, változatos feladatok segítségével. A beszédkészség fejlesztését a kiskereskedelemben elforduló szituációs párbeszédek
szolgálják. A fejezetek végén található tematikus szószedetek
az adott témakörhöz tartozó legfontosabb szavak mellett tipikus szófordulatokat, példamondatokat tartalmaznak.

A Ja, bitte című német nyelvkönyv azok számára készült, akik
a kereskedelemben szeretnének elhelyezkedni és munkájukhoz
szükséges a német szakmai nyelv ismerete. A könyv 11 fejezete végigveszi a különböző árucikkek témaköreit, vál
to
zatos
feladatokkal és a kiskereskedelemben előforduló szituációs pár
beszédekkel gyakoroltatják be a tananyagot. A fejezetek végén
található tematikus szószedetek az adott témakörhöz tartozó legfontosabb szavak mellett tipikus szófordulatokat is tartalmazzák,
amelyek elsajátításával a diákok képesek lesznek a különböző
árucikkek ajánlására, bemutatására és értékesítésére.
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Közgazdaság
A nyelvkönyvek a középfokú szakmai nyelvvizsgára készítik fel
a közgazdasági és pénzügyi szakmákat tanulókat. Számos gyakorlat és teszt, valamint szószedetek és hanganyag segíti a tanulókat a befektetés, biztosítás, banki ügyletek és további kereskedelmi területek idegen nyelvű szókincsének elsajátításában.
Botár Klára
Bolevácz Ágnes
Lukács Júlia
BUSINESS IN ENGLISH
Angol szakmai nyelvkönyv
a közgazdasági, üzleti szakmákhoz
KP-2105
B5, 396 oldal

BUSINESS IN ENGLISH
Hanganyag
KP-2182
(Dupla CD)
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Kovács Bernadette
B. Zuba Mariann
DEUTSCH IM UNTERNEHMENSBEREICH
Német szakmai nyelvkönyv
a közgazdasági, vállalkozói szakmákhoz
KP-2107
B5, 396 oldal

DEUTSCH IM UNTERNEHMENSBEREICH
Hanganyag
KP–2184
(CD)
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A Transportbetriebslehre többek között a gépjárműtechnikusok
tevékenységét, a munkát szabályozó hazai és külföldi előíráso
kat, megállapodásmintákat mutat be. A kiadvány nyelvkönyvként
is megállja a helyét: a szövegek, párbeszédek eredményes elmé
lyítését szógyűjtemény és nyelvtani gyakorlatok is támogatják.
A komplex tananyag elsajátításához stabil német nyelvismeret
szükséges. A tanulhatóságot segíti, hogy a feldolgozás párbe
szédes formában történik.
Gál Péter
TRANSPORTB ETRIEBSLEHRE
Német szakmai nyelvkönyv
gépjárműtechnikusoknak
KP-2128
B5, 284 oldal

Gál Péter
MASCHINENBAUTECHNIK
Német szakmai nyelvkönyv
gépészek számára
KP-2134
B5, 304 oldal

A kiadvány korszerű szakmai nyelvi ismereteket nyújt a gépészeti
ismeretek német nyelvű elsajátításához. Bemutatja a számítástechnikai alkalmazásokat, a rugalmas gyártószigetet, valamint
az irányítástechnika újdonságait. Fő témakörei a gépészeti szerkezeti anyagok, a nyersvas előállításának fázisai, az acélgyártás
folyamatai, műanyagok előállítása, gyártási eljárások áttekintése,
az esztergagép szerkezeti elemei, feladatai, gyártási rendszerek,
valamint az automatizálás folyamatai.

Műszakiszakmák
szakmák
Műszaki
Az alapszintű angol nyelvtudást igénylő könyv a gépészeti
szakmák tanulói, művelői számára készült. A kiadvány segíti
a szakkifejezések pontos elsajátítását, használatát. Számos ábrát,
grafikont, táblázatot mutat be, és a szabványokat, mértékegységrendszereket is tárgyalja.
Gergely László
GÉPÉSZ ANGOL
SZAKMAI NYELV
MK-59375
B5, 308 oldal

Gergely László
ANGOL
SZAKMAI NYELV
Elektrotechnika
– elektronika
MK-59319
B5, 164 oldal

Az angol szakmai nyelvkönyv a középfokú végzettségre épülő
elektronikai, elektrotechnikai szakképzésben részt vevők szá
mára készült. A tankönyv szövegeket, tételeket és képleteket
is tartalmaz. A feladatok között szerepel a szógyűjtés, a rokon
értelmű szavak jelentésének kikeresése és megtanulása, jelen
téskülönbségük, használatuk megértése és gyakorlása. A szakmai tartalmak mellett, a könyv bevezető része általános szituá
ciókat, és alapvető kifejezéseket is tárgyal.
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Logisztika
Hadászi Ágnes
BASIC LOGISTICS
Angol szakmai nyelvkönyv
logisztikai ügyintézőknek
KP-2231
B5, 256 oldal

Tankönyvünk azok számára készült, akik középszintű angol tudással szakmai szókincsüket kívánják bővíteni. Könyvünk megfelelő ismeretanyagot nyújt logisztikai ügyintéző és logisztikai me
nedzser szinten egyaránt. A Basic Logistics tananyaga feldolgoz
ható tanári segítséggel és egyénileg is, melyhez a könyv végén található megoldókulcs nyújt segítséget. A tananyag elsősorban a be
szédkészség, szövegértés és íráskészség fejlesztését szolgálja.
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Szabó Katalin
LOGISTIK EINFACH
Német szakmai
nyelvkönyv logisztikai
ügyintézőknek
KP-2232
B5, 384 oldal

A magabiztos német nyelvtudással rendelkező, logisztikai ügyintézői képzésben részt vevőknek összeállított német szakmai
nyelvkönyv részletesen foglalkozik a szállítmányozással kapcsolatos üzleti levelezéssel, szerződésekkel, reklamációval és egyéb
ismeretekkel. A kötetet számtalan illusztráció és dokumentumminta egészíti ki, a gyakorlófeladatok és a szószedetek pedig
az anyag mélyebb elsajátítását teszik lehetővé.

SZAKMAI IDEGENNYELV
Rendészet
rendészet
Nagy Orsolya
ANGOL SZAKNYELVI
ÖSSZEFOGLALÓ
Rendészeti szituációk,
példamondatok, szakszavak
MK-0970
B6, 116 oldal

A könyv célja, hogy segítse a rendvédelmi dolgozók kommunikációját, akik feladataik elvégzése során külföldiekkel kerülnek
kapcsolatba. A kiadvány olyan általános szituációkban használt angol mondatokat és kifejezéseket tartalmaz, melyekkel egyszerűen megértethetjük magunkat a leggyakoribb helyzetekben, például igazoltatáskor, panaszbejelentéskor, határátlépéskor vagy akár egy közlekedési kihágás esetén.
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Kochen, Backen
und Servieren
Stroh Péter
Tóth Gábor

CuKráSz-, pinCér-, SzaKáCSfeladatoK,
párBeSzédeK, eSzKöziSmeret német nyelven

Stroh Péter
Tóth Gábor
KOCHEN, BACKEN
UND SERVIEREN
Cukrász-, pincér- és szakácsfeladatok,
párbeszédek és eszközismeret
német nyelven
MK-5931
A4, 136 oldal

MK-5931
ISBN 978-963-16-6723-3

A Kochen, Backen und Servieren című német nyelvkönyv azok
számára készült, akik a vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni, és munkájuk során hasznos a német szakmai nyelv isme
rete. Három szakmacsoport (cukrász, pincér, szakács) ismereteit
dolgozza fel, változatos feladatok segítségével. A beszédkészség
fejlesztését gyakran előforduló szituációs párbeszédek szolgálják. A fejezetekre bontott szószedet a témakörökhöz tartozó legfontosabb kifejezéseket tartalmazza. A kiadványt iskolarendszerű
képzésekhez, illetve egyéni tanulásra egyaránt ajánljuk.

Vendéglátás
A kiadvány célja, hogy nyelvi fordulatokban gazdag eredeti szö
vegek felhasználásával a vendéglátó szakmában tanuló diákok
a már meglévő némettudásukat elmélyítsék. A könyv kiváló lehetőséget teremt ahhoz, hogy szókincsük bővítésével és
a szakmai német nyelv helyes használatával felkészülhessenek
a közép- és felsőfokú szakmai nyelvvizsgára.
Becze Ákosné
Fischerné Jilek Zsuzsanna
DEUTSCH IN DER
GASTRONOMIE
Német szakmai nyelvkönyv
a vendéglátó szakmákhoz
KP-2157
B5, 448 oldal

Rudolf Radenhausen
Révné Lőrinc Anna
NÉMET SZAKMAI
GYAKORLÓKÖNYV
VENDÉGLÁTÓ SZAKMÁKHOZ
TM-61004
A4, 220 oldal

A munkatankönyv elsősorban a vendéglátásban tanulóknak ké
szült, de haszonnal forgathatják a turizmus ágazat hallgatói is.
Az összeállított anyag nagy hangsúlyt fektet a beszédértés és
a beszédkészség fejlesztésére.
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Czirle Klára
Tóth Gábor
VENDÉGLÁTÓ
SZAKMAI
IDEGEN NYELV
Angol,
Letölthető melléklettel
TM-61006
A4, 184 oldal

A könyv három szakmacsoport – szakács, cukrász, pincér – ismereteit dolgozza fel, változatos feladatok segítségével. Külön
hangsúlyt kapnak az alapanyagok, az ételek és italok elnevezései,
a különböző eszközök és technológiák, a vendéglátóipari egysé
gek, a vendégek fogadása és kiszolgálása, az étlap összeállítása, az
ajánlás, a felszolgálási folyamatok, valamint a beszerzés.

Vendéglátás
rendészet
Horváth Krisztina
HOSPITALITY
ENGLISH
Angol szakmai
nyelvkönyv
a vendéglátó
szakmákhoz
KP-2106
B5, 324 oldal

A Hospitality English mindazoknak készült, akik a vendéglátás
és idegenforgalom szakterületén szeretnék angol nyelvtudásukat fejleszteni. A kiadvány elsősorban a szóbeli és írásos kommunikációra helyezi a hangsúlyt, ezzel biztosítva a közép- és felsőfokú, szakmai anyaggal bővített angol nyelvvizsgára való alapos
felkészülés lehetőségét.
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Vigyél magaddal!
(sorozat)

Nagy Orsolya
MUNKAVÁLLALÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0950/N
B6, 132 oldal

Stroh Péter
VENDÉGEK
A SZÁLLODÁBAN
– MIBEN SEGÍTHETEK?
MK-0953/N
B6, 96 oldal

Nagy Orsolya
IDŐS- ÉS BETEGÁPOLÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0952/N
B6, 84 oldal

Mammel Krisztina
MINDENNAPOK
AZ ÉPÍTŐIPARBAN
MK-0955/N
B6, 164 oldal
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Mónus Éva Anikó
EGY CSIPET GASZTRONÓMIA
NÉMETÜL
– PINCÉREKNEK,
SZAKÁCSOKNAK
MK-0951/N
B6, 140 oldal
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A Vigyél magaddal!-sorozathoz tartozó füzeteink célja, hogy segítsünk
az angolul, illetve németül nem, vagy csak alapszinten beszélő, esetleg újrakezdő olvasóknak, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
A szerkezetüket tekintve a könyvek először az adott szakmához köthető legfontosabb szituációkat járják végig, valósághű párbeszédekkel,
a leggyakoribb szavakkal, melyeket átszőnek a nyelvterülethez kap
csolódó tippek. Ezek a magyar nyelvű szövegek olyan hasznos tudniva
lókat tartalmaznak, melyek vagy a szakmában való elhelyezkedésünk
höz kapcsolódó információkat, vagy a helyi sajátosságokat mutatják
be. A könyvek végére nyelvtani összefoglalót helyeztünk el, amelyben
dióhéjban bemutatjuk a legfontosabb nyelvtani szerkezeteket és formulákat. Lényegre törően, csak arra fókuszálva, amire valóban szüksége lesz az olvasónak ahhoz, hogy egyszerűen, de helyesen fejezhesse
ki magát. Ezt követi az úgynevezett "Jó tudni rész", amely a legfontosabb egyéb kifejezéseket veszi át (pl. dátum, óra, napszakok). A könyveket szótárfejezet zárja le.
Nagy Orsolya
MUNKAVÁLLALÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0950/A
B6, 136 oldal

Nagy Orsolya
IDŐS- ÉS BETEGÁPOLÁS
KÜLFÖLDÖN
MK-0952/A
B6, 94 oldal

Vigyél magaddal!
(sorozat)
Stroh Péter
VENDÉGEK
A SZÁLLODÁBAN
– MIBEN SEGÍTHETEK?
MK-0953/A
B6, 108 oldal

Mónus Éva Anikó
EGY CSIPET GASZTRONÓMIA
ANGOLUL
– PINCÉREKNEK,
SZAKÁCSOKNAK
MK-0951/A
B6, 140 oldal

Mammel Krisztina
MINDENNAPOK
AZ ÉPÍTŐIPARBAN
MK-0955/A
B6, 164 oldal
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2021/2022
MK-4901
MK-6053-1
MK-6602
MK-6603
MK-6604
MK-6606
MK-6607
MK-6203
MK-0950/A
MK-0950/N
MK-0951/N
MK-0955/N
MK-0955/A
MK-6028
MK-6409
MK-5610
MK-5304
MK-6907
MK-6025
MK-5618
MK-6023
MK-6807
MK-6020
KP-2119
KP-2270
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Gazdasági és pénzügyi kultúra II.
Általános kórtan
Ápolási beavatkozások
Orvosi latin
Gyógyszertani alapismeretek
Betegmegfigyelés
Elsősegélynyújtás - első ellátás
Pénzügyi és vállalkozási ismeretek
szakgimnáziumok részére
Munkavállalás külföldön - angol nyelven
Munkavállalás külföldön - német nyelven
Egy csipet gasztronómia németül –
pincéreknek, szakácsoknak
Mindennapok az építőiparban –
német nyelven
Mindennapok az építőiparban –
angol nyelven
Ja, bitte - Kereskedelmi ismeretek
német nyelven
Ügyintézői ismeretek
Falzás, vakolás
Pneumatikus és hidraulikus rendszerek
Vállalkozási ismeretek mindenkinek
Ruházati és vegyesiparcikk-áruismeret
feladatgyűjtemény
Statika
Ruházati és vegyesiparcikk-áruismeret
Munkavédelem a szépségiparban
Eladástan
Anyag- és gyártásismeret
Ételkészítési ismeretek
letölthető melléklettel

KP-2284
KP-2321
KP-2333
MK-5001
MK-5002
MK-5003
MK-5004
MK-5008
MK-5010
MK-5015
MK-5016
MK-5040
MK-5102
MK-5302
MK-5303
MK-5601
MK-5602
MK-5606
MK-5617
MK-5622
MK-5819
MK-5870
MK-5891
MK-5892
MK-5902
MK-5902/P

Szakáruismeret
Cukrászati ismeretek letölthető melléklettel
Élelmiszer- és vegyiáru-ismeret
Gépészeti alapismeretek
Gépészeti alapmérések
Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Hegesztés - munkatankönyv a szóbeli tételek
kidolgozásához
Gépészeti munkabiztonság
és környezetvédelem
Vízellátás, csatornázás
Vízellátás, csatornázás segédlet
Géprajzi tesztfeladatok
Épületgépészeti alapfogalmak
Villamos gépek
Irányítástechnikai alapismeretek
Szilárdságtan
Kitűzési ismeretek
Vasbeton szerkezetek
Rendszerzsaluzatok és -állványok.
Elmélet és gyakorlat
Magasépítéstan I. Építőipari alapismeretek,
építési ismeretek
Felszolgáló szakmai ismeretek
Élelmiszer-biztonság és higiénia
a vendéglátásban
Turizmus és utazásszervezés
A turizmus alapjai
Gazdálkodás a vendéglátásban
Gazdálkodás a vendéglátásban Példatár

MK-59229
MK-5969
MK-6005-0
MK-6015-X
MK-6019-7
MK-6022
MK-6022-7
MK-6024/1
MK-6024/2
MK-6058-3
MK-6059-1/I
MK-6059-1/II
MK-6060-5/I
MK-6060-5/II
MK-6063-X
MK-6064-8
MK-6072-2
MK-6073-9
MK-6084-5
MK-6088
MK-6091
MK-6092
MK-6096-8
MK-6098-2
MK-6401
MK-6402
MK-6405
MK-6502-4

Forgácsoló eljárások
A gasztronómia alapjai
Ruhaipari alkatrész-technológia
GÉPÍRÁS a betűtanulástól a hivatalos levelekig
Faipari vállalkozási és üzleti ismeretek
Általános áruismeret
Ügyviteli alapismeretek 11. osztály Feladatgyűjtemény
Műszaki áruismeret 1.
Műszaki áruismeret 2.
Kereskedelmi számítások példatára
Kereskedjünk németül! 1.
Kereskedjünk németül! 2.
Kereskedjünk angolul! 1.
Kereskedjünk angolul! 2.
Vállalkozási ismeretek 1.
Gazdasági számítások a kereskedelemben
A konyhai munka szervezése
Élelmi anyagok
Méréstechnikai alapismeretek
Vállalkozási ismeretek 2.
A nemzetközi szállítmányozás alapjai
és külkereskedelmi háttere
Vasúti árufuvarozás
Női ruhák készítése
Kozmetikus szakmai ismeretek
Levelezés és iratkezelés a gyakorlatban
Üzleti kommunikáció
Ügyvitel a gyakorlatban
Ügyviteli alapismeretek 12. osztály

MK-6503-1
MK-6504-8
MK-6505-5
MK-6525-3
MK-6536-9
MK-6538-3
MK-6539-0
MK-6901
MK-7207
MK-7209
MK-7210
TM-11001/K
TM-11002/K
TM-11003/K
TM-11004/K
TM-11010
TM-11011/2/K
TM-11012/1/K
TM-11012/2/K
TM-11012/3/K
TM-11012/4
TM-11013/K
TM-11015/K
TM-11102
TM-11201
TM-11203
TM-11212/1

Könnyűipari anyag- és áruismeret
Könnyűipari anyag- és áruismeret
munkafüzet
Faipari anyagismeret
Ruházati termékek forgalmazása 1.
Gázhegesztés és rokon eljárások
Ívhegesztés
A CNC-programozás alapjai
Munkahelyi egészség és biztonság
A tömörfa megmunkálása
Biztonságos munkavégzés a faiparban
Faipari szakrajz
Az elektrotechnika alapjai
Elektrotechnika
Az elektronika alapjai
Elektronika
Munka- és környezetvédelem
Jogi és vállalkozási ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Síkmértan
A műszaki rajz alapjai. Térmértan
A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek
A műszaki rajz alapjai. Villamos rajzi 		
alapismeretek
Gépészeti alapismeretek
Digitális elektronika
Munka- és környezetvédelem.
A modulrendszerű szakképzéshez
Elektrotechnikai feladatgyűjtemény
Elektronikai feladatgyűjtemény
Műszaki rajz feladatok. Síkmértan
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TM-11212/2
TM-11212/3
TM-11212/4
TM-11212/6
TM-13001
TM-21001/K
TM-21005/1/K
TM-21005/2/K
TM-21007/K
TM-21010/K
TM-21011/K
TM-21014/K
TM-21015
TM-21016
TM-61001
TM-61002/1
TM-61002/2
TM-61003
TM-61005
TM-61006
TM-81002
MK-5893
MK-5869
MK-0969
MK-5890
MK-0952/A
MK-0952/N
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Műszaki rajz feladatok. Térmértan
Műszaki rajz feladatok. Géprajzi ismeretek
Műszaki rajz feladatok. Villamos rajzi ismeretek
Géprajzi feladatgyűjtemény
PLC ismeretek és példatár
Minőségbiztosítás. A minőségirányítás alapjai
Alapmérések. Geometriai mérések
Alapmérések. Anyagvizsgálatok
Gépelemek
A műszaki mechanika alapjai
Műszaki mechanika
Fémipari alapműveletek elmélete
és gyakorlata
Hegesztés
Forgácsolási eljárások
Szakács szakmai ismeretek
Cukrász szakmai ismeretek 1.
Cukrász szakmai ismeretek 2.
Pincér szakmai ismeretek
Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások
Vendéglátó szakmai idegen nyelv - angol
Munkajogi és vállalkozási alapismeretek
Kommunikáció, üzleti kommunikáció
Élelmiszer- alapismeretek
How may I help you?
Szállodai tevékenység
Idős- és betegápolás külföldön angol nyelven
Idős- és betegápolás külföldön német nyelven

MK-6614
MK-6601
MK-6605
MK-6611
MK-6608
MK-6613
MK-6610
MK-6612
MK-6201
MK-6202
MK-6210
MK-6220
MK-6221
MK-6257
MK-6258
MK-6259
MK-6260
MK-6261
MK-6262
MK-6263
MK-6264
MK-59107
MK-59121
MK-59302
MK-6029-6
MK-6043-2
MK-6082-1
MK-6512-3

Környezet-egészségügy
Mikrobiológia, járványtan
Ápoláslélektan
Anatómia-élettan
Egészségfejlesztés
Egészségügyi alapismeretek
Gondozástan
Pszichológia
Gazdasági alapismeretek 9. osztály
Gazdasági alapismeretek 10. osztály
Jogi alapismeretek 10. osztály
Általános statisztika 11. osztály
Statisztika gyakorlat 11. osztály
Számviteli alapismeretek 1.
Számviteli alapismeretek 2.
Számvitel gyakorlat
Pénzügyi alapismeretek 1.
Pénzügyi alapismeretek 2.
Pénzügy gyakorlat
Adózási alapismeretek
Adózás gyakorlat
Gépipari szakrajz
Gépjárműszerkezetek
Anyagismeret és technológia
Fémipari alapismeretek karosszérialakatosok 		
számára
Közlekedési alapismeretek Feladatgyűjtemény
Közlekedési földrajz
Közlekedés-gazdaságtan és marketing ismeretek

MK-6529-1
MK-5011
MK-7003
KP-2298
TM-11205
TM-21013/1
TM-21013/2
TM-21201
TM-51001
TM-51002
TM-51004
TM-51005/1
TM-51005/2

Karosszérialakatos szakmai ismeretek
Műszaki dokumentációk
Közlekedési alapismeretek
Gépjármű-diagnosztika
C# programozási segédlet és munkafüzet
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok Anyagismeret
Gépipari alapanyagok és félkész gyártmányok - 		
Gyártásismeret
Műszaki mechanika feladatgyűjtemény
Gépjárművek dinamikája és szerkezettana
Gépjárművek erőátviteli berendezései
Gépjárműmotorok és szabályozásuk
Gépjármű-villamosság 1.
Gépjármű-villamosság 2.
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